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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ
І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК

К е р ів н и ц т в о  в ід п о в ід а є  з а  п ід го т о в к у  к о н с о л ід о в а н о ї ф ін а н с о в о ї з в іт н о с т і, я к а  д о с т о в ір н о  
в ід о б р а ж а є  ф ін а н с о в и й  с т а н  П У Б Л І Ч Н О Г О  А К Ц І О Н Е Р Н О Г О  Т О В А Р И С Т В А  " Т р а н с н а ц іо н а л ь н о ї 
ф ін а н с о в о -п р о м и с л о в о ї н а ф т о в о ї к о м п а н ії " У К Р Т А Т Н А Ф Т А "  (д а л і -  "К о м п а н ія ") т а  й о го  д о ч ір н іх  
п ід п р и є м с т в  (д а л і р а з о м  -  "Г р уп а ") с т а н о м  н а  3 1  гр у д н я  2 0 1 8  року і р е з у л ь т а т и  ї ї  д ія л ь н о с т і,  р ух  
гр о ш о в и х  к о ш тів  т а  з м ін у  у в л а с н о м у  к а п іт а л і з а  рік, я к и й  з а к ін ч и в с я  ц іє ю  д а т о ю , у  в ід п о в ід н о с т і 
до  М іж н а р о д н и х  с т а н д а р т ів  ф ін а н с о в о ї з в іт н о с т і (М С Ф З ),

П р и  п ід го т о в ц і к о н с о л ід о в а н о ї ф ін а н с о в о ї з в іт н о с т і к е р ів н и ц т в о  н е с е  в ід п о в ід а л ь н іс т ь  за:

• н а л е ж н и й  в и б ір  і з а с т о с у в а н н я  о б л ік о в о ї п о л іт и к и ;

• п р е д с т а в л е н н я  ін ф о р м а ц ії,  у  т о м у  ч и с л і о б л ік о в у  п о л іт и к у , у  ф о р м і, щ о  з а б е з п е ч у є  
п р и й н я т н іс т ь , д о с т о в ір н іс т ь , с п ів с т а в н іс т ь  т а  з р о з у м іл іс т ь  т а к о ї ін ф о р м а ц ії;

• р о з к р и ття  д о д а т к о в о ї ін ф о р м а ц ії  у  в и п а д к а х , ко л и  в и к о н а н н я  в и м о г М С Ф З  є н е д о с т а т н ім  д л я  
р о з у м ін н я  к о р и с т у в а ч а м и  з в іт н о с т і то го  в п л и в у , я к и й  т і ч и  ін ш і у го д и , а  т а к о ж  ін ш і п о д ії т а  
у м о в и  з д ій с н ю ю т ь  н а  к о н с о л ід о в а н и й  ф ін а н с о в и й  с т а н  т а  ф ін а н с о в і р е з у л ь т а т и  Г р у п и ;

• з д ій с н е н н я  о ц ін к и  щ о д о  з д а т н о с т і Г р у п и  п р о д о в ж у в а т и  с в о ю  д ія л ь н іс т ь  н а  б е з п е р е р в н ій  
о с н о в і.

Крім  то го , к е р ів н и ц т в о  н е с е  в ід п о в ід а л ь н іс т ь  за:

• р о зр о б ку, в п р о в а д ж е н н я  т а  п ід т р и м а н н я  в Г р у п і е ф е к т и в н о ї і н а д ій н о ї с и с т е м и  в н у т р іш н ь о г о  
ко н тр о л ю ;

« в е д е н н я  н а л е ж н о ї о б л ік о в о ї д о к у м е н т а ц ії,  я к а  д о з в о л я є  р о з к р и т и  т а  п о я с н и т и  о п е р а ц ії Г р у п и ,
а  та к о ж  н а д а т и  з д о с т а т н ь о ю  т о ч н іс т ю  н а  б у д ь -я к у  д а т у  ін ф о р м а ц ію  п р о  к о н с о л ід о в а н и й  
ф ін а н с о в и й  с т а н  Г р у п и  і з а б е з п е ч и т и  в ід п о в ід н іс т ь  к о н с о л ід о в а н о ї ф ін а н с о в о ї з в іт н о с т і Г р у п и  
в и м о га м  М С Ф З ;

• в е д е н н я  о б л ік о в о ї д о к у м е н т а ц ії т а  б у х г а л т е р с ь к о г о  о б л ік у  у  в ід п о в ід н о с т і д о  з а к о н о д а в с т в а  
У к р а їн и  т а  н а ц іо н а л ь н и х  с т а н д а р т ів  б у х г а л т е р с ь к о г о  о б л ік у ;

• з а с т о с у в а н н я  о б ґ р у н т о в а н о  д о с т у п н и х  з а х о д ів  щ о д о  з б е р е ж е н н я  а к т и в ів  Г р у п и ; т а

• з а п о б іг а н н я  і в и я в л е н н я  в и п а д к ів  ш а х р а й с т в а  т а  ін ш и х  п о р у ш е н ь .

К о н с о л ід о в а н а  ф ін а н с о в а  з в іт н іс т ь  Г р у п и  з а  рік, я ки й  з а к ін ч и в с я  3 1  гр у д н я  2 0 1 8  року, б у л а  
з а т в е р д ж е н а  у п р а в л ін с ь к и м  п е р с о н а л о м .^ /ж о в т н я  2 0 1 9  року.

В ід  ім е н і к е р ів н и ц т в а  Г р у п и :

П .В . О в ч а р е н к о  
Г о л о в а  П р а в л ін н я
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Примітки на сторінках 9-62 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.



Звіт незалеж ного аудитора
Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Транснаціональної фінансово-промислової нафтової 
компанії «УКРТАТНАФТА»

Звіт про аудит консолідованої фінансової звітності

Наша умовно-позит ивна думна
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі нашого звіту7 «Основа для 
висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, консолідований фінансовий стан Публічного акціонерного товариства 
«Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії «УКРТАТНАФТА» (далі -  «Компанія») та 
її дочірніх підприємств (далі -  «Група») станом на 31 грудня 2018 року та її консолідовані фінансові 
результати і консолідований рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо фінансової звітності.

Наш звіт аудитора відповідає нашому додатковому звіту7 для Правління, що є найвищим органом 
корпоративного управління Групи.

Предмет аудиту

Консолідована фінансова звітність Групи включає:

» консолідований звіт про фінансові результати та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 
31 грудня 2018 року;

® консолідований звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року;

• консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату7;

© консолідований звіт про власний капітал за рік, що закінчився на вказану дату7; та

• примітки до консолідованої фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової 
політики та іншу пояснювальну інформацію.

Основа для ум овно-позит ивної думки

Група розкрила у Примітці 32 до цієї консолідованої фінансової звітності залишки та операції з 
пов’язаними особами. Станом на дату цього звіту ми не одержали повного переліку пов’язаних осіб, отже, 
у  нас не було можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо повноти розкриття 
цієї інформації станом на 31 грудня 2018 року та за 2018 рік. Відповідно, ми не мали можливості 
визначити чи будь-які коригування до розкриття залишків та операцій з пов’язаними особами були 
потрібні. Наша умовно-позитивна думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 
31 грудня 2017 року також містила застереження відносно цього питання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту7 (MCA). Наша відповідальність 
відповідно до цих стандартів описана далі у розділі нашого звіту «Відповідальність аудитора за аудит  
консолідованої фінансової звітності».

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої умовно-позитивної думки.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
“ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
вул. Жилянська 75, Київ, 01032, Україна 
Телефон: +380 44354 0404 
pwc.com/ua
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Н езалеж н ість
Ми є незалежними по відношенню до Групи відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради 
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які стосуються нашого аудиту консолідованої 
фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу 
РМСЕБ.

Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, 
які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність».

Суттєва невизначеніст ь, пов'язана з подальшою безперервною  
діяльністю
Ми звертаємо увагу на Примітку 8 у консолідованій фінансовій звітності, в якій описано, що на 31 грудня 
2018 року поточні зобов’язання Групи перевищили її поточні активи на 3 212 755 тисяч гривень та Група 
отримала негативний грошовий потік від операційної діяльності в сумі і 435 510 тисяч гривень та чисті 
збитки в сумі 321 075 тисяч гривень в 2018 році. Як зазначено в Примітці 8, ці обставини разом з іншими 
питаннями, наведеними у Примітці 8, свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може 
викликати значні сумніви у спроможності Групи продовжувати безперервну діяльність. Ми не вносимо 
застережень до нашої умовно-позитивної думки щодо цього питання.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту -  це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для 
нашого аудит>г консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у 
контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки 
про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. Крім питання, описаного у розділі 
«Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю» та питання, описаного у 
розділі нашого звіту «Основа для висловлення умовно-позитивної думки», ми визначили питання, які 
описані нижче, ключовими питаннями аудиту, про які слід повідомити у нашому звіті.

Ключове питання аудиту Які аудиторські процедури були виконані
стосовно ключового питання аудиту

Р изик обходу  м еха н ізм ів  вн у т р іш н іх  
конт ролів у п р а в л ін ськ и м  
п ерсоналом

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від 
нас під час кожного аудиту розглядати 
ризик обходу механізмів внутрішніх 
контролів управлінським персоналом як 
значний ризик.

Управлінський персонал є у  виключному 
положенні для можливості здійснення 
шахрайства через його здатність 
маніпулювати бухгалтерськими записами 
внаслідок обходу контролів, які за інших 
умов працюють ефективно.

Ми оцінили порядок затвердження операцій, що здійснює 
Група. Ми також оцінили дотримання законів і 
нормативно-правових актів, які є релевантними для цілей 
аудиту .̂ Завдяки цій роботі ми розробили відповідні 
аудиторські процедури для усунення цього ризику.

Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких 
доказів необ'єктивності управлінського персоналу або 
значну змін}7 підходу до суттєвих облікових оцінок та 
суджень, які стосуються консолідованої фінансової 
звітності, порівняно з попереднім роком. Ми переглянули 
протоколи засідань органів корпоративного управління 
Компанії.

Ми робили запити працівникам на різних рівнях 
організаційної структури, щоб переконатися у

іі
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послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва 
як усно так і у письмовій формі. Ми протестували акти 
звірок з третіми сторонами та отримали від них листи- 
підтвердження (в тому числі від банків, окремих 
постачальників та клієнтів, зовнішніх юридичних 
консультантів), проаналізували ціни й інші умови 
контрактів та порівняли з їх з ринковими. Серед інших 
процедур, ми провели перевірку визнання доходів від 
реалізації та перевірку сутності потенційно нестандартних 
і одноразових значних операцій, щоб переконатися у тому, 
що такі операції були належним чином затверджені і 
правильно відображені в обліку та розкриті в 
консолідованій фінансовій звітності.

Ми включили до плану аудиту процедури, які неможливо 
було передбачити, та проаналізували бухгалтерські 
проводки, щоб визначити, що вони відповідають 
комерційній сутності та обґрунтованості.

Ми провели наші процедури на вибірковій основі у 
відповідності до свого професійного судження та 
методології аудиту.

П ер ви н н е визн ан ня, п ода льш а  оцін ка  
та п оверн ен н я т о р го во ї та ін ш о ї 
д е б іт о р сь к о ї забор гован ост  і

Фінансовий вилив первісного визнання та 
подальшої оцінки фінансових інструментів є 
суттєвим, і припущення, які 
використовуються при оцінці справедливої 
вартості при первісному визнанні, 
подальшому обліку за амортизованою 
вартістю та розрахунку очікуваних 
кредитних збитків за дебіторською 
заборгованістю, вимагають значних оцінок 
та суджень, а отже, облік фінансових 
інструментів розглядається як ключове 
питання аудиту.

Як розкрито в Примітках 5 та 6 у 
консолідованій фінансовій звітності, МСФЗ 
9 - це новий і складний стандарт
бухгалтерського обліку, якни вимагає 
судження та тлумачення щодо його 
впровадження, зокрема відносно 
розрахунку ОКЗ.

Група обліковувала фінансові інструменти 
та розраховувала очікувані кредитні втрати 
за дебіторською заборгованістю на основі 
найкращої оцінки керівництва.

Очікувані кредитні збитки, що виникають з 
дебіторської заборгованості,
розраховувались індивідуально стосовно

ііі

В рамках наших аудиторських процедур ми виконали 
наступне:

- Ми перевірили значні контракти та додаткові угоди 
та угоди про реструктуризацію, підписані до або 
після звітної дати, щоб зрозуміти основні умови як 
дебіторської заборгованості та виданої фінансової 
допомоги, так і кредиторської заборгованості та 
отриманої фінансової допомоги та перевірили, чи 
правильно вони враховані та розкриті;

- Ми перевіряли прийнятність припущень керівництва 
щодо ефективної процентної ставки, застосованої 
при первісному визнанні, умовах фінансових 
інструментів та їх послідовності протягом періоду;

- Ми проаналізували припущення керівництва, 
використані щодо повернення фінансових активів, 
визначених індивідуально, та оцінили модель ОКЗ, 
що використовується керівництвом Д ЛЯ  оцінки 
збитків, перевірили її на математичну точність; ми 
також протестували після погашення фінансових 
активів або розрахунків на кінець року в інших 
формах; ми також розглянули ключову 
кореспонденцію між Компанією та її основними 
кредиторами після звітного року;

- Ми також впевнились, що зроблені розкриття 
фінансових інструментів є прийнятним та відповідають 
виконаній нами аудиторській роботі.
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кількох прострочених залишків на 
колективній основі для контрагентів, які 
мають історію платежів. Розрахунок як 
колективного, так і індивідуального 
знецінення є суттєвим судженням.

Повідомлення про іншу інф орм ацію, включаючи звіт про управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає 
консолідований звіт про управління, Річну інформацію емітента цінних паперів та фінансові звіти у 
форматі, відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України № 73 від 7 лютого 2013 року, які наведені 
як додаткова інформація в кінці консолідованої фінансової звітності (але не включає консолідовану 
фінансову звітність та наш аудиторський звіт щодо цієї звітності), які ми отримали до дати випуску цього 
звіту аудитора.

Наша умовно-позитивна думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу 
інформацію, включаючи консолідований звіт про управління.

У зв'язку з проведенням нами аудиту консолідованої фінансової звітності наш обов'язок полягає в 
ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві 
невідповідності між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень. Як 
назначено в розділі нашого звіт}7 «Основа для умовно-позитивної думки» ми не одержали повного 
переліку пов’язаних осіб, отже, у нас не було можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські 
докази щодо повноти розкриття цієї інформації станом на 31 грудня 2018 року та за 2018 рік. Ми дійшли 
висновку, що інша інформація може бути суттєво викривлена з тієї ж причини відносно до тих же сум або 
інших значень як зазначено в розділі «Основа для умовно-позитивної думки».

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудит}7 інформація, наведена у 
консолідованому звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена консолідована фінансова 
звітність, відповідає консолідованій фінансовій звітності.

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ході аудит}7, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 
консолідованому звіті про управління та іншій інформації, які ми отримали до дати цього аудиторського 
звіт}7. Ми не маємо що повідомити у цьому зв'язку.

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову 
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Групи продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках 
відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі припущення про 
подальшу безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати 
Групу або припинити її діяльність, або коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім ліквідації 
або припинення діяльності.

ІУ
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Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність 
у цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського 
звіту, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є гарантією 
того, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявляє суттєві викривлення при їх наявності. 
Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, якщо можна 
обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, 
які приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

У ході аудиту-, що проводиться відповідно до MCA, ми застосовуємо професійне судження та зберігаємо 
професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми виконуємо наступне:

в виявляємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики; 
отримуємо аудиторські докази, які є належними та достатніми і надають підстави для висловлення 
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті шахрайства є вищим, ніж ризик 
невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайські дії можуть включати 
змову, підробку, навмисний пропуск, викривлене подання інформації та дії в обхід системи 
внутрішнього контролю;

® отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудит}7, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю Групи;

• оцінюємо належний характер застосованої облікової політики та обґрунтованість бухгалтерських 
оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом;

• робимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів -  висновок про наявність 
суттєвої невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у 
спроможності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли 
висновку про наявність суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у нашому 
аудиторському звіті до відповідного розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності або, 
якщо таке розкриття є неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звіту. Проте майбутні події або умови 
можуть призвести до того, що Група втратить здатність продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі;

® проводимо оцінку подання консолідованої фінансової звітності в цілому, її структури та зміст}’, 
включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває консолідована фінансова звітність 
операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання.

© отримуємо достатні прийнятні аудиторські докази щодо фінансової інформації суб'єктів 
господарювання або напрямків господарської діяльності у складі Групи для висловлення думки про 
консолідовану фінансову звітність. Ми відповідаємо за спрямування, нагляд та проведення аудиту 
Групи. Ми одноосібно відповідаємо за нашу аудиторську думку.

Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з особами, відповідальними за корпоративне управління, 
повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєві зауваження 
за результатами аудиту7, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, які ми 
виявляємо у ході аудиту.

Крім того, ми надаємо особам, відповідальним за корпоративне управління, заяву про те, що ми 
дотримались усіх відповідних етичних вимог до незалежності, та поінформували цих осіб про всі 
взаємовідносини та інші питання, які можна обґрунтовано вважати такими, що мають вплив на 
незалежність аудитора, і, якщо потрібно, -  про відповідні вжиті заходи.

Із тих питань, про які ми повідомили осіб, відповідальних за корпоративне управління, ми визначаємо 
питання, які були найбільш значущими для аудит}7 консолідованої фінансової звітності за поточний 
період і, відповідно, є ключовими питаннями аудит}7. Ми описуємо ці питання у нашому аудиторському
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звіті, крім випадків, коли оприлюднення інформації про ці питання заборонене законом чи 
нормативними актами, або коли у надзвичайно рідкісних випадках ми доходимо висновку про те, що 
інформація про будь-яке питання не повинна бути повідомлена у нашому звіті, оскільки можливо 
обґрунтовано передбачити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно 
значиму користь від її повідомлення.

Звіт про ін ш і правові та регуляторні вимоги

Призначення аудитора

Ми вперше були призначені аудиторами Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року на період з років. 
Наше призначення було затверджено рішенням Правління протягом загального періоду безперервного 
призначення аудиторами, який складає з роки.

Партнер, відповідальний за завдання з аудиту7, за результатами якого випущено цей звіт незалежного 
аудитора, - Олена Волкова.

Номер реєстрації ТОВ АФ “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)” Волкова Олена
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0152 Анатоліївна

Сертифікат аудитора №

м. Київ, Україна

21 жовтня 2019 року
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень)______________________________________________________________

Прим. 2018 рік 2017 рік

Доходи від реалізації 
Собівартість реалізованої продукції

9
11

35 958 151
(40 883 029)

33 303 985
(33 947 263)

Валовий збиток (4 924 878) (643 278)

Витрати на реалізацію та збут 
Адміністративні витрати 
Інші операційні витрати 
Інші операційні доходи 
Збиток від курсових різниць 
Фінансові витрати 
Фінансові доходи 
Інші витрати

12
13
14
15

16
17
18

(825 140) 
(502 059) 
(315 147) 
1 360 942 

(16 609) 
(698 281) 
5 590 032 

(54 687)

(914 967) 
(406 539) 
(381 243) 

323 562 
(45 482) 

(754 630) 
481 974 
(70 601)

Збиток до оподаткування (385 827) (2 411 204)

Дохід з податку на прибуток 19 64 752 91 330

Збиток за рік (321,075) (2 319 874)

Інший сукупний (збиток) 1 дохід, за вирахуванням  
податку на прибуток

Статті, що не будуть у  подальшому рекласифіковані в
прибутки або збитки

Переоцінка зобов'язань із визначеними виплатами 
Податок на прибуток пов’язаний з переоцінкою зобов’язань 
із визначеними виплатами 
Збільшення вартості основних засобів 
Зменшення попередньо збільшеної балансової вартості 
основних засобів
Податок на прибуток пов’язаний з переоцінкою основних 
засобів

27

21

19

(8 591) 

1 547

(142 886) 

25 719 

3 716 817

(669 027)

Інший сукупний (збиток) / дохід за рік, за вирахуванням  
податку на прибуток

(7 044) 2 930 623

Усього сукупного (збитку) / доходу за рік (328 119) 610 749

Середньозважена кількість випущених акцій (тисяч) 1 481 276 1 481 276

Збиток на просту акцію для збитку, що належить 
власникам Компанії (у гривнях на акцію)

(0.22) (1.57)

Голова Правління Головний бухгалтер
О. Л. Оголяр

,лтер

Примітки на сторінках 9-62 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)__________________________

Прим.
31 грудня 

2018 р.
31 грудня 

2017 р.
АКТИВИ

Необоротні активи
Основні засоби 21 5 239 199 5 735 257
Нематеріальні активи 6 661 4 424
Передоплати за основні засоби 214 187 56 075
Інші необоротні активи 95 937 58

Усього необоротних активів 5 555 984 5 795 814

Оборотні активи
Запаси 22 2 410 229 3 915 889
Передоплати постачальникам та інші оборотні активи 23 1 726 686 378 659
Податки до відшкодування, та передоплати за 24 263 474 133 078податками
Векселі отримані 186 376
Торгова та інша дебіторська заборгованість 25 4 644 040 3 726 181
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 101 945 114 276

Усього оборотних активів 9 146 374 8 454 459

Усього активів 14 702 358 14 250 273

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Власний капітал
Акціонерний капітал 26 1 331 182 1 331 182
Емісійний дохід 5 032 889 5 032 889
Інші резерви 3 040 746 3 047 790
Накопичені збитки (8 765 961) (8 444 886)

Усього власного капіталу 638 856 966 975

Довгострокові зобов'язання
Довгострокова кредиторська заборгованість 28 987 370 -
Відстрочені податкові зобов'язання 19 298 180 364 479
Пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами. 27 352 564 329 439

Усього довгострокових зобов’язань 1 638114 693 918

Поточні зобов'язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість 28 9 450 349 9 581 066
Аванси, отримані від клієнтів 29 1 769 913 1 561 285
Резерв під зобов'язання ЗО 306 602 422 322
Податки та збори до сплати 31 898 524 1 024 707

Усього поточних зобов’язань 12 425 388 12 589 380

Усього зобов'язань 14 063 502 13 283 298

УСЬОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 14 702 358 14 250 273

Від імені керівництва Групи:

П. В. Овчаренко 
Голова Правління

-А -
О. Л. Оголяр 
Головний бухгал

4

Примітки на сторінках 9-62 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ КАПІТАЛУ 
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень)

Акціонер
ний

капітал
Емісійний

дохід
Інші

резерви
Накопичені

збитки Усього

Залишок на 31 грудня
2018 р. 1 331 182 5 032 889 - (6 007 845) 356 226

Збиток за рік

Інший сукупний дохід / 
(збиток) за рік

- -

3 047 790

(2 319 874) 

(117 167)

(2 319 874) 

2 930 623

Усього сукупного 
доходу /  (збитку) за рік

- - 3 047 790 (2 437 041) 610 749

Залишок на 31 грудня 
2017 р. 1 331 182 5 032 889 3 047 790 (8 444 886) 966 975

Збиток за рік

Інший сукупний збиток
за рік

- -

(7 044)

(321 075) (321 075) 

(7 044)

Усього сукупного збитку 
за рік

- - (7 044) (321 075) (328 119)

Залишок на 31 грудня
2018 р. 1 331 182 5 032 889 3 040 746 (8 765 961) 638 856

Від імені керівництва Групи:

П. В. Овчаренко 
Голова Правління

О. Я. Оголяр у ? /  
Головний бухгаїттер

Примітки на сторінках 9-62 є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень)__________________________________

ОПЕРАЦІЙНА діяльність  

Збиток до оподаткування

Коригування для узгодження збитку до оподаткування та чистих 
грошових коштів використаних в основній діяльності:
Знос та амортизація (Примітка 10)
Знецінення основних засобів (Примітка 11)
Формування резерву та списання товарно-матеріальних запасів 
(Примітка 11)
Нарахування судових витрат, штрафів та пені (Примітка 14,18) 
Зміна у зобов'язаннях із визначеними виплатами (Примітка 27) 
Збиток від списання / (повернення раніше списаного) ПДВ до 
відшкодування (Примітка 14)
Списання раніше нарахованих витрат на безнадійну 
заборгованість (Примітка 15, 25)
Нарахування витрат на безнадійну заборгованість (Примітка 14, 
25)
Надходження від списання кредиторської заборгованості 
(Примітка 15)
Надходження від списання інших резервів (Примітка 15) 
Надходження від визнання ПДВ кредиту (Примітка 15)
Фінансові доходи (Примітка 17)
Фінансові витрати (Примітка 17)
Інше

Операційний збиток до змін в оборотному капіталі

Зміна торгової та іншої дебіторської заборгованості 
Зміна векселів отриманих
Зміна передоплат постачальникам та інших оборотних активів 
Зміна податків до відшкодуванню, та передоплат із податків 
Зміна запасів
Зміна торгової та іншої кредиторської заборгованості 
Зміна авансів, отриманих від клієнтів 
Зміна в резервах під зобов’язання 
Зміна податків та зборів до сплати

Грошові кошти (використані в) І від основної діяльності

Податок на прибуток сплачений 
Виплачені пенсійні зобов’язання (Примітка 28)

Чисті грошові кошти (використані в) І від операційної 
діяльності

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Придбання основних засобів 
Проценти отримані 
Придбання нематеріальних активів 
Фінансова допомога надана

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

2018 рік 2017 рік

(385 827) (2 411 204)

714 677 168 822
- 152 948

362 092 54 129
8 768 217 313

12 003 (50 882)
962 15 424

(49 047) -

- 10 233

(411 040) -
(77 890) -

(58 572) -

(5 590 032) (481 974)
698 281 754 630

17 409 12 504

(4 758 216) (1 558 057)

(18 509 105) (18 316 778)
122 880 523 186

(1 348 027) 1 372 659
(167 777) 47 815
1 157 945 510 827

21 994 529 17 847 032
246 016 1 063 909
(46 610) 1 528

(127 145) 459 489

(1 435 510) 1 951 610

(1 554) _
(31 179) (25 542)

(1 468 243) 1 926 068

(412 170) (324 727)
- 277

(1 513) (2 282)
109 343 (208 200)

(304 340) (534 932)

Примітки на сторінках 9-62 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах гривень)___________________________________

2018 рік 2017 рік

1 760 252 (1 458 647)

1 760 252 (1 458 647)

(12 331) (67 511)

114 276 181 787

101 945 114 276

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чистий рух коштів від ф інансової допомоги

Чисті грошові кошти, отримані від / (використані) в фінансовій 
діяльності

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок року 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець року

Від імені керівництва Групи:

П. В. Овчаренко О. Л. Оголяр
Голова Правління Головний бухгалтер
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності за 2018 фінансовий рік для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії 
"УКРТАТНАФТА" (далі - "ПАТ "УКРТАТНАФТА" або "Компанія) та його дочірніх підприємств 
(далі - "Г|рупа").

ПАТ "УКРТАТНАФТА" є публічним акціонерним товариством, зареєстрованим в Україні. 
Компанія була заснована під попередньою назвою Акціонерне товариство 
"Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА" відповідно до 
Указів Президента України № 704/94 від 29 листопада 1994 року та Президента Республіки 
Татарстан № ДП-883 від 13 грудня 1994 року та відповідно до угоди між Урядом України і 
Урядом Російської Федерації "Про створення Транснаціональної фінансово-промислової 
нафтової компанії "УКРТАТНАФТА" від 4 липня 1995 року.

Юридична адреса та основне місце ведення діяльності Компанії: вул. Свіштовська З, 
Кременчук, Полтавська обл., Україна.

Основна діяльність Групи -  переробка сирої нафти. В експлуатації Компанії знаходиться 
Кременчуцький НПЗ, нафтопереробна потужність якого становить 10,5 мільйона тон сирої 
нафти на рік. У 2018 році Група переробила 2,25 мільйона тонн сирої нафти (у 2017 році -  
2,35 мільйона тонн).

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Українська економіка демонструє ознаки стабілізації після багатьох років політичної та 
економічної напруженості. У 2018 році темп інфляції в Україні у річному обчисленні 
уповільнився до 9,8% (порівняно з 13,7% у 2017 році), а ВВП показав подальше зростання 
на 3,3% (після зростання на 2% у 2017 році).

Національний банк України (НБУ) продовжив реалізацію політики таргетування інфляції і 
періодично підвищував свою основну облікову ставку з 12,5% у травні 2017 року до 18% у 
вересні 2018 року. Такий підхід дозволив стримувати інфляцію на рівні нижче 10%, хоча 
вартість внутрішнього фінансування значно зросла. НБУ дотримувався політики плаваючого 
валютного курсу гривні, який станом на кінець 2018 року становив 27,69 гривні за 1 долар 
США порівняно з 28,07 гривні за 1 долар СІІІА станом на 31 грудня 2017 року. Серед головних 
факторів зміцнення гривні - успішне розблокування фінансування за програмою МВФ, 
стабільні доходи агроекспортерів, обмежена гривнева ліквідність та збільшення грошових 
переказів у країну від трудових мігрантів.

У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Stand
by (SBA) у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. У грудні Україна вже отримала від МВФ 
та ЄС 2 мільярда доларів США, а також кредитні гарантії від Світового банку на суму 750 
мільйонів доларів США. Затвердження програми МВФ істотно підвищує здатність України 
виконати її валютні зобов'язання у 2019 році, що зрештою сприятиме фінансовій та 
макроекономічній стабільності в країні. МВФ прийме рішення про надання наступних траншів 
у травні та листопаді 2019 року, яке залежатиме від успіху України у виконанні умов 
Меморандуму про економічну і фінансову політику, якого Україна планує дотримуватись у 
ході реалізації програми SBA.



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)

У 2019-2020 роках Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що 
вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі складних 
умовах кредитування країн, економіка яких розвивається. В Україні відбулися президентські 
вибори віберезні-квітня 2019 року, після яких у липні 2019 року пройшли вибори до Верховної 
Ради. Зважаючи на подвійні вибори, ступінь невизначеності у 2019 році залишається вкрай 
високим. Перспектива росту суттєво залежить від впровадження нещодавно ухвалених 
реформ, але може залежати від результатів виборів 2019 року.

Незважаючи на певні покращення у 2018 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 бізнес Групи.

3. СТРУКТУРА ГРУПИ

Перелік підприємств, консолідованих Компанією, та їхня основна діяльність представлені 
таким чином:

Назва підприємства
ДП «Фірма
УКРТАТНАФТАСЕРВІС»

ТОВ МСЧ «Нафтохімік» 

ТОВ
«УКРТАТНАФТАСЕРВІС»"

Дочірнє
підприємство

Дочірнє
підприємство

Дочірнє
підприємство

Країна
реестра

Ції

Україна

Україна

Україна

Частка Групи у капіталі 
31

Основна
діяльність

Будівництво

Медичне
обслуговува

ння

Будівництво

31 грудня
2018 р.

100,00%

100,00%

100,00%

грудня 
2017 р.

100,00%

100,00%

100,00%

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідність вимогам складання звітності -  Ця консолідована фінансова звітність 
підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа підготовки -  Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за основі принципу історичної вартості 
із коригуваннями на первісне визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю 
та коригуванням основних засобів до їхньої справедливої вартості на дату переходу на облік 
відповідно до МСФЗ, якою є умовна вартість. Нижче наведено основні принципи облікової 
політики, що використовувалися під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності. 
Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності.

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 
бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики Групи її 
управлінський персонал застосовував власні професійні судження. Сфери діяльності, які 
потребують використання більш комплексного судження та сфери, в яких припущення й 
оцінки мають велике значення для підготовки консолідованої фінансової звітності, описані у 
Примітці 5.
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Компанія подає свою консолідовану фінансову звітність у Національну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку України у форматі (далі - "фінансові звіти"). При підготовці 
фінансових звітів Компанія застосовує такі ж принципи облікової політики, як і при підготовці 
її консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Такі фінансові звіти наведені як 
додаткова інформація після консолідованої фінансової звітності Групи в кінці звіту.

Функціональна валюта та валюта подання -  Функціональною валютою та валютою 
подання цієї консолідованої фінансової звітності Компанії та її дочірніх підприємств є гривня. 
Операції Компанії та її дочірніх підприємств у валютах, інших ніж функціональна валюта 
Групи, обліковуються як операції в іноземній валюті.

Операції в іноземній валюті -  Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у 
функціональну валюту кожної компанії Групи за офіційним обмінним курсом Національного 
банку України (НБУ) станом на кінець кожного відповідного звітного періоду. Прибутки і 
збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і 
перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту кожної компанії Групи 
за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи 
збитку. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, 
які оцінюються за історичною вартістю.

Нижче наведені курси обміну валют, використані при підготовці цієї консолідованої 
фінансової звітності:

Г ривня/долар США 
Г ривня/євро

На 
31 грудня

2018 р.
27,6882
31,7141

Середній 
курс 

за 2018 рік
27,2004
32,1429

На
31 грудня 2017

 Є:_____
28,0672
33,4954

Середній 
курс 

за 2017 рік
26,6006
30,0128

Основа консолідації -  Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність 
Компанії та підприємств, які контролює Компанія, та її дочірніх підприємств. Контроль 
досягається тоді, коли Компанія:
• має повноваження щодо об'єкта інвестування;
• зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування; 
та
• має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування для 
впливу на свої результати.

Компанія здійснює переоцінку наявності або відсутності контролю над об’єктом інвестицій, 
якщо факти та обставини вказують на зміни одного або більше із трьох перелічених вище 
елементів контролю.

Консолідація дочірнього підприємства розпочинається з дати, коли Компанія отримує 
контроль над дочірнім підприємством, та припиняється, коли Компанія втрачає контроль над 
дочірнім підприємством. Зокрема, доходи і витрати дочірнього підприємства, придбаного або 
проданого протягом року, включаються до консолідованого звіту про прибуток чи збиток та 
інший сукупний дохід, починаючи з дати отримання Компанією контролю і до дати втрати 
Компанією контролю над дочірнім підприємством.
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За необхідності, до фінансової звітності дочірніх підприємств вносяться коригування для 
приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики Групи.

Усі внутрішньогрупові активи та зобов’язання, статті власного капіталу, доходи, витрати і 
потоки грошових коштів за операціями між членами Групи повністю виключаються під час
консолідації.

Визнання виручки -  Виручка -  це дохід, що виникає у ході звичайної діяльності Групи. 
Виручка визнається в сумі ціни угоди. Ціна угоди -  це сума винагороди, право на яку Група 
очікує отримати в обмін на передачу контроля над обіцяними товарами чи послугами 
покупцю, без урахування сум, одержаних від імені третіх сторін. Виручка визнається за 
вирахуванням знижок, податку на додану вартість («ПДВ») та акцизного податку.

Виручка від реалізації товарів -  Продажі визнаються на момент переходу контроля над 
товаром, тобто коли товари поставлені покупцю, покупець має повну свободу дій щодо 
товарів і коли відсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем 
товарів. Поставка вважається виконаною, коли товари були доставлені у визначене місце, 
ризики застаріння та втрати перейшли до покупця, і покупець прийняв товари відповідно до 
договору, строк дій положень про приймання закінчився або у Групи наявні об'єктивні докази 
того, що всі критерії приймання були виконані.

Виручка від надання послуг -  Група надає послуги за договорами з фіксованою винагородою. 
Виручка від надання послуг визнається у тому звітному періоді, в якому послуги були надані. 
Виручка визнається на основі обсягу послуг, фактично наданих до кінця звітного періоду, 
пропорційно загальному обсягу послуг, що надаються, оскільки покупець одночасно отримує 
і споживає вигоди.

Фінансові доходи -  Фінансові доходи включають процентні доходи за банківськими 
депозитами, прибуток від виникнення та ефекту дисконтування фінансових інструментів. 
Процентні доходи визнаються із використанням методу ефективної процентної ставки.

Фінансові витрати -  Фінансові витрати включають пенсійні зобов'язання, збиток від 
виникнення та ефекту дисконтування фінансових інструментів. Усі процентні та інші витрати 
за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням методу ефективної 
процентної ставки.

Оренда -  Оренда класифікується як фінансова, коли за умовами оренди орендар приймає 
на себе усі основні ризики та вигоди, пов’язані із володінням орендованим активом. Уся інша 
оренда класифікується як операційна оренда.

Група як орендар -  Дохід від операційної оренди визнається за прямолінійним методом 
протягом строку дії договору оренди. Початкові прямі витрати, понесені на встановлення 
домовленостей про операційну оренду, додаються до балансової вартості активу, що 
надається в оренду, та визнаються за прямолінійним методом протягом строку дії договору 
оренди.

Гоупа як орендатор -  Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на 
прямолінійній основі протягом строку дії відповідної оренди, за виключенням випадків, коли 
інший системний спосіб краще характеризує ті часові рамки, в яких можуть бути реалізовані 
економічні вигоди від орендованого активу. Умовні орендні платежі, які виникають за 
договорами операційної оренди, визнаються як витрати того періоду, в якому вони були 
понесені.
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Податок на прибуток -  Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і 
відстроченого податків.

Поточний податок -  Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, базується на 
оподатковуваному прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, 
відображеного у консолідованому звіті про прибуток чи збиток та інший сукупний дохід, тому 
що до нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або 
відносяться на витрати в цілях оподаткування в інших роках, а також тому що в нього не 
включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не відносяться на витрати 
в цілях оподаткування. Зобов’язання Групи з поточного податку на прибуток розраховується 
із використанням податкових ставок, які діяли або фактично діяли на звітну дату.

Відстрочений податок -  Відстрочений податок визнається стосовно різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов'язань у консолідованій фінансовій звітності та 
відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного 
прибутку. Відстрочені податкові зобов’язання, зазвичай, визнаються для всіх 
оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи, зазвичай, визнаються 
для всіх тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, у тому обсязі, 
щодо якого існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок 
якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на витрати в цілях 
оподаткування. Такі активи і зобов'язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають 
у результаті первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і 
зобов'язань у межах операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на 
бухгалтерський прибуток.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових різниць, 
пов’язаних з інвестиціями у дочірні підприємства, за виключенням випадків, коли Група 
здатна контролювати сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність того, що така 
тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові 
активи, які виникають із тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях 
оподаткування, пов’язаних з такими інвестиціями і частками, визнаються лише у тому обсязі, 
стосовно якого існує вірогідність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за 
рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, і їх передбачається сторнувати у 
найближчому майбутньому.

На кожну звітну дату Група переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів 
і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого 
відстроченого податкового активу.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очікується у періоді, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення 
зобов'язання, на основі чинних або практично діючих на звітну дату податкових ставок і 
положень податкового законодавства. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів 
відображає податкові наслідки, що є результатом способу, в який Група очікує станом на 
звітну дату відшкодувати балансову вартість її активів або погасити зобов’язання.

13



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Поточний та відстрочений податки за період -  Поточний та відстрочений податки 
визнаються як витрати або доходи у складі консолідованого прибутку чи збитку, за винятком 
випадків, коли вони відносяться до статей, які відображаються безпосередньо у складі

власного капіталу або іншого сукупного доходу (у цьому випадку податки також визнаються 
безпосередньо у складі власного капіталу або іншого сукупного доходу).

Основні засоби та нематеріальні активи -  Будівлі та споруди, машини та обладнаня 
відображаються за переоціненою вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та 
накопичених збитків від зменшення корисності, якщо є.

Інші основні засоби обліковуються за історичної вартістю за вирахуванням накопиченого 
зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо є.

Історична вартість об'єктів основних засобів, які були придбані після дати переходу на облік 
відповідно до МСФЗ, включає: (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, 
які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, 
які безпосередньо пов’язані із доведенням об’єкта до місця розташування та приведення 
його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Групи. Вартість 
активів, побудованих самою Групою, включає витрати на матеріали, прямі витрати на оплату 
праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Будівлі та споруди, машини та обладнаня переоцінюються з достатньою регулярністю, щоб 
переконатись, що балансова вартість істотно не відрізняється від справедливої вартісті на 
кінець звітного періоду.

Збільшення балансової вартості, що виникає при переоцінці, зараховується в інший сукупний 
дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Зменшення корисності активу, який був раніше 
дооцінений, визнається в іншому сукупному доході та зменшує раніше визнаний резерв 
переоцінки в капіталі; всі інші зменшення корисності відображаються у складі прибутку або 
збитку за рік. Резерв переоцінки будівель і споруд, машин та обладнання, включений до 
капіталу, переноситься безпосередньо в нерозподілений прибуток, коли надлишок 
переоцінки реалізується після вибуття активу або коли актив використовується Групою; в 
останньому випадку сума надлишку, що реалізується, є різницею між амортизацією на основі 
переоціненої балансової вартості активу та амортизацією на основі первісної вартості активу.

Подальші витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий 
актив у лише тоді, коли існує ймовірність того, що Група отримає майбутні економічні вигоди, 
пов'язані з даним активом, а вартість активу може бути достовірно оцінена. Витрати на 
дрібний ремонт та повсякденне обслуговування відносяться до складу витрат в період їх 
виникнення. Вартість заміни основних частин або компонентів об'єктів основних засобів 
капіталізується, а замінена частина списується.

Сума, яка підлягає амортизації - це первісна або переоцінена вартість об’єкта основних 
засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу -  це 
оціночна сума, яку Група отримала б на даний момент від реалізації цього активу, після 
вирахування оціночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатації цього активу 
відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці його строку 
експлуатації.
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Амортизація. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає 
амортизації, протягом строку експлуатації відповідного активу і розраховується із 
використанням прямолінійного методу. Очікувані строки корисного використання 
представлені таким чином (кількість років):

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації 
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з 
попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.

Визнання об'єкта основних засобів припиняється у момент його вибуття або коли Група не 
очікує надходження майбутніх економічних вигод від тривалого використання цього об'єкта. 
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних 
засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю 
активу і визнається у складі консолідованого прибутку чи збитку.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані із будівництвом 
основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, 
понесених під час будівництва, і, для кваліфікаційних активів, витрат за позиковими коштами, 
капіталізованих у відповідності до облікової політики Групи. Незавершене будівництво не 
амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, на основі методу, який 
застосовується до інших об'єктів основних засобів, починається з моменту готовності цих 
активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці та стані, які необхідні для 
їх використання за призначенням, визначеним керівництвом.

Земля. Група має право на користування землею, на якій розташовані її виробничі 
потужності, і сплачує податок на землю, який оцінюється щорічно на основі загальної площі 
земельної ділянки та її використання відповідно до зони, до якої вона віднесена.

Знецінення основних засобів - На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак 
зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво оцінює суму 
відшкодування, щоб визначити суму збитку від зменшення корисності (якщо така є), яка 
визначається як найбільше зі справедливої вартісті активу, за мінусом витрат на продаж або 
цінності його використання.

Балансова вартість зменшується до суми очікуваного відшкодування, а втрата від 
зменшення корисності визнається у складі іншого сукупного доходу, зменшуючи накопичений 
резерв переоцінки щодо цього активу, і тільки перевищення суми знецінення над 
накопиченою переоцінкою визнається у звіт про прибутки та збитки. Збиток від зменшення 
корисності, визнаний за активом у минулі роки, сторнується, якщо змінено оцінки, використані 
для визначення цінності використання активу або його справедливої вартості, за мінусом 
витрат на продаж.

Прибутки та збитки від вибуття, визначені шляхом порівняння отриманих доходів із 
балансовою вартістю, визнаються у прибутку або збитку за рік.

Основні засоби
Первісний строк корисного 
______використання, років

Будівлі та споруди 
Машини та обладнання 
Автомоторні та інші транспортні засоби 
Інші основні засоби

5-60
2-30  
2-10
3-11
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Нематеріальні активи -  Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків зменшення корисності. 
Очікувані строки корисного використання та метод амортизації переглядаються на кінець 
кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін в оцінках обліковується на 
перспективній основі.

Амортизація відображається у складі консолідованого прибутку чи збитку на прямолінійній 
основі протягом очікуваного строку корисного використання нематеріальних активів, який, як 
передбачається, не перевищує п’ять років.

Визнання нематеріального активу припиняється після його вибуття або коли не очікується 
одержання майбутніх економічних вигод від його подальшого використання чи вибуття. 
Прибутки або збитки, які виникають від припинення визнання нематеріального активу і 
оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 
активу, визнаються у складі консолідованого прибутку чи збитку у тому періоді, в якому 
припиняється визнання такого активу.

Запаси -  Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою 
вартістю реалізації. Витрати на запаси, включаючи відповідну частину фіксованих та змінних 
накладних витрат, розподіляються на запаси за методом, який найкраще підходить для 
відповідного класу запасів. Сира нафта та нафтопродукти оцінюються за методом 
середньозваженої вартості, а незавершене виробництво, сировина, запасні частини, інші 
допоміжні матеріали і готова продукція -  за методом ФІФО ("перше надходження -  перше 
вибуття”). Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну продажу запасів, за 
вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Розподіл фіксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 
виробничих потужностях під звичайної роботи у нормальних умовах. Нормальна виробнича 
потужність являє собою очікуваний обсяг виробництва у звичайних умовах, з урахуванням 
втрати потужності у результаті планового технічного обслуговування. Отже, сума фіксованих 
накладних витрат, які відносяться на кожну одиницю продукції, не збільшується внаслідок 
низького рівня виробництва або простою виробничих потужностей. Нерозподілені накладні 
витрати визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. Змінні виробничі 
накладні витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на основі фактичного 
використання виробничих потужностей.

Передоплати -  Передоплати обліковуються за первісною вартістю за мінусом резерву на 
знецінення. Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, 
за які було здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо 
передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії 
необоротних активів. Передоплати, здійснені з метою придбання активу, включаються до 
балансової вартості активу після того, як Група отримала контроль над цим активом і якщо 
існує ймовірність того, що Група отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким 
активом. Інші передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або 
послуг, за які вони були здійснені.

Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена передоплата, 
не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і 
відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.
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Фінансові інструменти -  основні терміни оцінки. Справедлива вартість -  це ціна, яка 
була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайній операції 
між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є 
ціна на активному ринку. Активний ринок -  це такий ринок, на якому операції щодо активів і 
зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб 
забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі.

Методи оцінки, такі як модель дисконтування грошових потоків, а також моделі, основані на 
даних аналогічних операцій, що здійснюються на ринкових умовах, або на результатах 
аналізу фінансових даних об'єкта інвестицій, використовуються для визначення 
справедливої вартості окремих фінансових інструментів, для яких ринкова інформація про 
ціну угод відсутня. Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії 
справедливої вартості наступним чином: (і) до Рівня 1 відносяться оцінки за цінами 
котирувань (нескоригованих) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань, (іі) 
до Рівня 2 -  отримані за допомогою методів оцінки, в яких усі використані істотні вхідні дані, 
які або прямо (наприклад, ціна), або опосередковано (наприклад, розраховані на основі ціни) 
є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розраховані на основі 
ціни), і (ііі) оцінки Рівня 3 -  це оцінки, що не основані виключно на спостережуваних ринкових 
даних (тобто для оцінки потрібен значний обсяг вхідних даних, які не спостерігаються на 
ринку).

Витрати на проведення операції -  це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із 
придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати -  це 
витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення 
операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які 
виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які 
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що 
стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не 
включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, 
внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.

Амортизована вартість -  це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента 
мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів -  
мінус резерв під очікувані кредитні збитки («ОКЗ»). Нараховані проценти включають 
амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій 
або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. 
Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований 
купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться 
на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а 
включаються до балансової вартості відповідних статей консолідованого звіту про 
фінансовий стан.

Метод ефективної процентної ставки -  це метод розподілу процентних доходів або 
процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної 
ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна 
процентна ставка -  це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або 
надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом 
очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом 
коротшого терміну до валової балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна 
процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із 
плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи 
дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 
інструмента, або інших змінних факторах, які не змінюються залежно від ринкових ставок. 
Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента.
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Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані 
сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.

Фінансові інструменти -  первісне визнання. Фінансові інструменти спочатку 
обліковуються за справедливою вартістю, скоригованою на витрати, понесені на здійснення 
операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна 
угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо 
існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути 
інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або 
методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків. 
Після первісного визнання щодо фінансових активів, які оцінюються за амортизованою 
вартістю, визнається резерв під очікувані кредитні збитки, що призводить до визнання 
бухгалтерського збитку одразу після первісного визнання активу.

Фінансові активи  -  класифікація і подальша оцінка -  категорії оцінки. Група 
класифікує фінансові активи у категорію оцінки за амортизованою вартістю. Класифікація та 
подальша оцінка боргових фінансових активів залежить від (і) бізнес-моделі Групи для 
управління відповідним портфелем активів та (іі) характеристик грошових потоків за активом.

Фінансові активи -  класифікація і подальша оцінка -  бізнес-модель. Бізнес-модель 
відображає спосіб, у який Група управляє активами з метою отримання грошових потоків: чи 
є метою Групи (і) виключно отримання передбачених договором грошових потоків від активів 
(«утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків»), або (іі) 
отримання передбачених договором грошових потоків і грошових потоків, які виникають у 
результаті продажу активів («утримання активів для отримання передбачених договором 
грошових потоків і продажу»), або якщо не застосовується ні пункт (і), ні пункт (іі), фінансові 
активи відносяться у категорію «інших» бізнес-моделей та оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток чи збиток.

Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних 
доказів діяльності, яку Група має намір здійснити для досягнення цілі, встановленої для 
портфеля, наявного на дату оцінки. Фактори, що розглядаються Групою при визначенні 
бізнес-моделі включають призначення та склад портфеля та минулий досвід того, як 
відбувається отримання грошових потоків для відповідних активів.

Фінансові активи -  класифікація і подальша оцінка -  характеристики грошових 
потоків. Якщо бізнес-модель передбачає утримання активів для отримання передбачених 
договором грошових потоків або для отримання передбачених договором грошових потоків і 
продажу, Група оцінює, чи являють собою грошові потоки виключно виплати основної суми 
боргу та процентів («тест на виплати основної суми боргу та процентів» або «БРРІ-тест»), 
Фінансові активи із вбудованими похідними інструментами розглядаються у сукупності, щоб 
визначити, чи є грошові потоки по них виплатами виключно основної суми боргу та процентів. 
У ході такої оцінки Група аналізує, чи відповідають передбачені договором грошові потоки 
умовам базового кредитного договору, тобто проценти включають тільки відшкодування 
щодо кредитного ризику, вартості грошей у часі, інших ризиків базового кредитного договору 
та маржу прибутку.

Якщо умови договору передбачають схильність до ризику чи волатильності, які не 
відповідають умовам базового кредитного договору, відповідний фінансовий актив 
класифікується та оцінюється за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. БРРІ-тест 
виконується при первісному визнанні активу, а подальша переоцінка не проводиться.
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Знецінення фінансових активів -  оціночний резерв під очікувані кредитні збитки. На
основі прогнозів Група оцінює очікувані кредитні збитки пов'язані з борговими інструментами, 
які оцінюються за амортизованою вартістю. Група оцінює очікувані кредитні збитки і визнає 
чисті збитки від знецінення фінансових активів і активів за договорами з покупцями на кожну 
звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (і) об'єктивну і зважену з 
урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих результатів, (іі) 
вартість грошей у часі та (ііі) всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію про минулі події, 
поточні умови та прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без 
надмірних витрат і зусиль.

Група застосовує спрощений підхід до створення резерву під очікувані кредитні збитки, 
передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву під очікувані збитки за весь 
строк інструменту для всіх активів у категоріях дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків та інша дебіторська заборгованість (Етап 2). Для банківських рахунків Група 
застосовує загальну модель знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первісного 
визнання.

Станом на звітну дату Група має два види фінансових активів, що підлягають оцінці у 
відповідності до моделі очікуваних кредитних збитків:

• грошові кошти та їх еквіваленти;

• торгова та інша дебіторська заборгованість.

Фінансові активи -  списання. Фінансові активи списуються повністю або частково, коли 
Група вичерпала всі практичні можливості щодо їх стягнення і дійшла висновку про 
необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Списання - це подія 
припинення визнання.

Фінансові активи -  припинення визнання. Група припиняє визнання фінансових активів, 
коли (а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів втратили свою 
чинність, або (б) Група передала права на отримання грошових потоків від фінансових 
активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (і) також передала в основному всі ризики 
та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (іі) Група не передала та не залишила в 
основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль 
вважається не переданим якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати 
актив в непов’язаній третій стороні без необхідності накладати доадткові обмеження на 
продаж.

Модифікація фінансових активів. Група іноді переглядає або іншим чином змінює договірні 
умови фінансових активів. Група оцінює чи є зміна договірних грошових потоків істотною. 
Якщо умови істотно змінені, права на грошові потоки від початкового активу закінчуються, і 
Група припиняє визнання первинного фінансового активу і визнає новий актив за 
справедливою вартістю. Дата перегляду вважається дата первісного визнання для 
подальших цілей розрахунку зменшення корисності.
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У ситуації, коли перегляд було обумовлене фінансовими труднощами контрагента та 
неможливістю здійснити узгоджені платежі, Група порівнює оригінальні та переглянуті 
очікувані потоки грошових коштів з активами незалежно від того, чи є ризики та вигоди від 
активу істотно різними в результаті договірної модифікації. Якщо ризики та винагороди не 
змінюються, модифікований актив істотно не відрізняється від початкового активу, а зміна не 
призводить до припинення визнання. Група перераховує загальну балансову вартість 
шляхом дисконтування змінених потоків грошових коштів за контрактом за первісною 
ефективною процентною ставкою і визнає прибуток або збиток від зміни чи прибутку.

Фінансові зобов'язання - категорії оцінки. Усі фінансові зобов’язання обліковуються за 
амортизованою вартістю.

Фінансові зобов'язання -  припинення визнання. Визнання фінансових зобов'язань 
припиняється у разі їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорів, виконується 
чи припиняється або закінчується строк його виконання).

Обмін борговими інструментами з істотно відмінними умовами між Групою та її первісними 
кредиторами, а також суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов'язань 
обліковуються як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового 
фінансового зобов'язання. Якщо обмін борговими інструментами чи модифікація умов 
обліковується як погашення, всі витрати або сплачені винагороди визнаються у складі 
прибутку чи збитку від погашення. Якщо обмін або модифікація не обліковується як 
погашення, всі витрати чи сплачені винагороди відображаються як коригування балансової 
вартості зобов'язання і амортизуються протягом строку дії модифікованого зобов'язання, що 
залишився.

Модифікації зобов'язань, які не призводять до їх погашення, обліковуються як зміна 
оціночного значення за методом нарахування кумулятивної амортизації заднім числом, при 
цьому прибуток або збиток відображається у складі прибутку чи збитку, якщо економічна суть 
різниці у балансовій вартості не відноситься до операції з капіталом із власниками.

Взаємозалік- Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим включенням до 
консолідованого звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися 
лише у випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є 
намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та 
розрахуватися за зобов’язаннями. При цьому право на взаємозалік (а) не повинне залежати 
від майбутніх подій та (б) повинне мати юридичну силу в усіх наступних обставинах: (і) у ході 
звичайного ведення бізнесу, (іі) у випадку дефолту та (ііі) у випадку неплатоспроможності або 
банкрутства.

Гоошові кошти та їх еквіваленти -  Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові 
кошти, депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, 
первісний термін яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти 
відображаються за амортизованою вартістю, оскільки (і) вони утримуються для отримання 
передбачених договором грошових потоків і ці грошові потоки являють собою виключно 
виплати основної суми боргу та процентів та (іі) вони не віднесені у категорію оцінки за 
справедливою вартістю через прибуток чи збиток. Характеристики, визначені виключно 
законодавством, таким як законодавство про заставу в певних країнах, не впливають на тест 
БРРІ, окрім випадків якщо вони включені в договірні умови та ці характеристики будуть 
застосовуватись навіть якщо законодавство буде змінено.
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Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська 
заборгованість -  Дебіторська заборгованість за основною діяльністю за фінансовими 
інструментами спочатку визнається за справедливою вартістю, а в подальшому 
переоцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної 
ставки.

Торгова та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість 
визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, і обліковується за 
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки

Пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами

Пенсійні зобов’язання із визначеними виплатами -  Група здійснює внески до Державного 
пенсійного фонду України на основі заробітної плати кожного працівника. Витрати Групи за 
такими внесками включені у статтю „Витрати на персонал”. Ці суми включаються до складу 
витрат того періоду, в якому вони були понесені.

Пенсійні зобов’язання із встановленими виплатами -  Група зобов’язана компенсувати 
Державному пенсійному фонду України кошти за пенсії, які виплачуються державою 
колишнім працівникам Групи, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці (перелік 
професій за "Списком І" і "Списком II"), отже одержали право на отримання пенсії до настання 
звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством.

Цей пенсійний план із встановленими виплатами ("План") не має фінансового фонду та 
відповідних активів плану.

Для пенсійних зобов’язаннь із визначеними виплатами вартість зобов’язання із надання 
виплат визначається із використанням методу прогнозної умовної одиниці, причому актуарні 
оцінки проводяться на кінець кожного річного звітного періоду. Приведена вартість 
зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами визначається шляхом 
дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням ставок 
по державних облігаціях, строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного 
зобов'язання. Оскільки в Україні відсутні довгострокові високоліквідні корпоративні облігації, 
керівництво застосувало ставку по деномінованих у гривні державних облігаціях із належним 
строком погашення. Переоцінка, яка включає актуарні прибутки та збитки, відображається 
негайно у консолідованому звіті про фінансовий стан із визнанням відповідних доходів або 
витрат у складі іншого сукупного доходу або збитку у тому періоді, в якому вони виникають. 
Переоцінка, визнана у складі іншого сукупного доходу, відображається негайно у складі 
нерозподіленого прибутку і не буде змінювати свою класифікацію у прибуток або збиток. 
Вартість минулих послуг визнається у складі консолідованого прибутку чи збитку того 
періоду, в якому були внесені зміни до пенсійного плану. Чисті процентні витрати 
розраховуються із застосуванням ставки дисконтування на початок періоду до чистого 
зобов’язання за пенсійними планами із визначеними виплатами. Категорії витрат за 
пенсійними програмами із визначеними виплатами представлені таким чином:

• вартість послуг (включно з витратами на поточні послуги, витратами на послуги минулих 
років, а також прибутками та збитками від скорочення витрат та розрахунків);
• чисті процентні витрати; та
• переоцінка.

Група подає перші два компоненти витрат за пенсійними планами із визначеними виплатами 
у складі консолідованого прибутку чи збитку у статті "Витрати на персонал". Прибутки та 
збитки від скорочення плану обліковуються як вартість послуг минулих років.
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Інші виплати працівникам -  Відповідно до колективних угод підприємства Групи здійснюють 
одноразові виплати під час виходу на пенсію працівників, які пропрацювали тривалий час, у 
розмірі до десяти місячних заробітних плат та інші різноманітні ювілейні виплати. Суми 
виплат залежать від стажу роботи працівника в Групі. Ці ювілейні виплати являють собою 
довгострокові виплати працівникам і не мають спеціального фонду

Чисте зобов’язання Групи стосовно цих виплат розраховується із використанням тієї самої 
політики, яка описана вище для пенсійних зобов’язань.

Резерви -  Резерви визнаються тоді, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або 
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність того, що для погашення 
зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума 
зобов’язання може бути достовірно оцінена.

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для 
погашення поточного зобов'язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та 
невизначеності, характерних для цього зобов’язання. Якщо сума резерву розраховується з 
використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його 
балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків.

У випадках коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для врегулюваня 
суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість 
визнається як актив, якщо існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде 
отримане, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена.

Умовні активи та зобов'язання -  Умовні зобов'язання не визнаються у консолідованій 
фінансовій звітності. Інформація про них розкривається у Примітках до консолідованої 
фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають 
економічні вигоди, є незначною.

Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, інформація про них 
розкривається у випадку ймовірності надходження економічних вигод.

Прибуток на акцію  - Сума прибутку на акцію розраховується шляхом ділення прибутку або 
збитку, що належить акціонерам Компанії, на середньозважену кількість випущених простих 
акцій.

5. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Група використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у 
фінансовій звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового періоду. Оцінки та судження постійно оцінюються та базуються на 
попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 
майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які 
передбачають облікові оцінки, керівництво Групи також використовує професійні судження 
при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які справляють найбільш суттєвий 
вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть 
бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового періоду, включають:
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Безперервність діяльності. Керівництво Групи підготувало цю консолідовану фінансову 
звітність відповідно до принципу безперервності діяльності. При формуванні цього 
професійного судження керівництво врахувало фінансовий стан, поточні плани, 
прибутковість діяльності та доступ Групи до фінансових ресурсів, а також проаналізувало 
вплив ситуації на фінансових ринках на діяльність Групи (Примітка 8).

Розкриття інформації з пов’язаними сторонами. Протягом 2017, 2018 років та 2019 
року до дати складання цього звіту Група уклала операції з пов'язаними сторонами та з 
низкою інших контрагентів. Судження застосовується при визначенні того, чи відбуваються 
операції за ринковими або неринковими умовами. Судження також застосовується для 
визначення того, чи є контрагент пов'язаною стороною чи ні, включаючи операції з тими 
суб'єктами, де міноритарні акціонери Групи окремо або разом безпосередньо або через 
посередників бенефіціари можуть здійснювати значний вплив чи контроль.

Визнання доходу від торгівлі іншими товарами для перепродажу за чистою сумою.
Коли Група виступає принципалом, доходи від реалізації та собівартість реалізованої 
продукції представляються у звітності розгорнуто. Як описано у Примітці 15, Компанія також 
реалізовувала на експорт сільськогосподарську продукцію, феросплави та карбаміди ("інші 
товари для перепродажу"). Група проводить оцінку своїх доходів за спеціальними 
критеріями, за якими визначається, чи виступає вона принципалом або агентом. Якщо Група 
реалізовує товари чи послуги в якості агента, інший операційний дохід відображається за 
чистою сумою, яка являє собою суму заробленої маржі. Керівництво визначає, чи вважається 
Група принципалом або агентом у тій чи іншій операції, на підставі аналізу юридичної форми 
та сутності договору між Компанією та її бізнес-партнерами. Це професійне судження 
впливає на суму розкритих у звітності інших операційних доходів та інших операційних 
витрат, але не впливає на чистий збиток або грошові потоки від операційної діяльності. 
Ознаки, які вказують на те, що Група виступає агентом в експортних продажах, включають: 
незначний ризик володіння товарно-матеріальними запасами або його відсутність, 
відсутність значних ризиків та винагород, пов'язаних із реалізацією товарів, встановлена 
сума доходу Групи, та відсутність у Групи вибору при виборі постачальників та права вільно 
встановлювати ціну реалізації.

Обсяг операцій за 2018 фінансовий рік включав 954 840 тисяч гривень у доході від торгівлі 
іншими товарами для перепродажу (2017 рік: 3 335 889 тисяч гривень) та 910 096 тисяч 
гривень у собівартості інших товарів для перепродажу (2017 рік: 3 307 497 тисяч гривень). 
Група отримала дохід у сумі 44 744 тисяч гривень (2017 рік: 28 392 тисяч гривень) від цих 
операцій і відобразила його в інших операційних доходах (Примітка 15).
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Первісне визнання і подальша оцінка отриманої фінансової допомоги та іншої 
кредиторської заборгованості. У 2018 році Група отримала фінансову допомогу в сумі 2 
267 285 тисяч гривень (2017 рік: 4 972 355 тисяч гривень) від третіх сторін. Станом на 31 
грудня 2018 року фінансова допомога складала 3 609 782 тисяч гривень (31 грудня 2017 
року. 2 128 449 тисяч гривень). Також, у 2018 році Група визнала прибуток від 
реструктуризації іншої кредиторської заборгованості в розмірі 4 829 470 тисяч гривень, що 
включені у фінансові доходи, як розкрито в Примітці 17. Фінансова допомога та інша 
кредиторська заборгованість спочатку була визнана за справедливою вартістю із 
використанням методу ефективної процентної ставки, обчисленої за ринковою ставкою, яка 
була визначена на основі середньомісячної ставки за виданими фінансовими організаціями 
кредитами на дату видачі в залежності від сроку фінансового інструменту. Різниця між 
номінальною сумою фінансового інструменту та його справедливою вартістю була 
облікована як прибуток при початковому визнанні у складі фінансових доходів (Примітка 17); 
ефект дисконтування був визнаний у складі фінансових витрат (Примітка 16). Термін 
фінансової допомоги та іншої кредиторської заборгованості було визначено як договірний 
срок повернення фінансової допомоги.

Зменшення корисності основних засобів. Група оцінює, чи є знеціненими основні засоби, 
коли виявлені зовнішні або внутрішні показники знецінення. Детальні розрахунки були 
проведені станом на 31 грудня 2018 року. Сума, що підлягає відшкодуванню, була визначена 
на основі оцінок вартості використання, де Компанія вважається однією одиницею, що 
гененрує грошові потоки «ОГГП»), Метод оцінки, що використовується для визначення 
вартості ОГГП у використанні, здебільшого базується на даних, що не спостерігаються на 
ринку, що знаходиться на рівні 3 ієрархії справедливої вартості.

Щоб впевниись, що модель тестування на знецінення повністю відображає очікувані 
довгострокові зміни грошових потоків, для тесту на знецінення Група використовувала 
прогнози грошових потоків на 5 років, які відповідають стратегії Групи, затвердженій вищим 
керівництвом та перший рік прогнозування на основі затвердженого бізнес-плану Групи на 
рік.

Прогнозований обсяг переробки в 2019 році становив 2,4 млн тонн щорічно з деяким 
збільшенням у 2020 році і надалі до 2,9 млн тонн. Прогнозовані ціни на нафту та продукти 
переробки нафти визначалися на основі відповідних цін закупівлі та продажу за 2018 рік 
відкоригованих на прогнозний ріст цін на нафту згадно Всесвітнього Банку та обмінного курсу 
гривні до долара США та відповідних транспортних витрат. Прогнози від галузевих експертів 
та інших зовнішніх відомих джерел, а також внутрішній аналіз використовувались 
керівництвом для визначення рівнів цін, використаних у тесті на знецінення.

У тесті на знецінення станом на 31 грудня 2018 року було використано обмінний курс 29,4 
гривні на 1 долар у 2019 році з поступовим збільшенням до 32,5 гривень на 1 долар у 2023 
році.

Значення, присвоєні ключовим припущенням, представляють оцінку керівництвом майбутніх 
тенденцій бізнесу та базуються як на зовнішніх, так і на внутрішніх джерелах.

Ставка дисконтування відображає поточну ринкову оцінку часової вартості грошей та ризиків, 
характерних для Групи. Ставка дисконтування була визначена за допомогою моделі 
ціноутворення активів на основі даних, що спостерігаються, та вхідних даних для Групи. 
Ставка дисконтування після оподаткування (в гривнях), використана в тесті на знецінення 
станом на 31 грудня 2018 року, становила 22,5%.
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Оцінка ОКЗ. Розрахунок ОКЗ є суттєвою оцінкою, яка включає визначення методології, 
моделі та вхідних даних. Деталі методології оцінки ОКЗ розкриті в Примітці 25. Ймовірність 
дефолту є компонентом, що впливає на забезпечення очікуваних кредитних збитків. Група 
регулярно переглядає та перевіряє моделі та вхідні дані, щоб зменшити будь-які відмінності 
між очікуваними оцінками кредитних втрат та фактичним досвідом кредитних збитків.

Зобов'язання з виплат плацівникам, повязаних із закінченням трудової діяльності, 
та інших виплат. Керівництво оцінює зобов'язання з виплат працівникам за допомогою 
Методу умовної одиниці, що прогнозується, на основі актуарних припущень, які 
представляють найкращі оцінки показників, які будуть визначати кінцеві витрати щодо виплат 
працівникам. Оскільки план керується державою, Група може не мати повного доступу до 
інформації та, отже, припущень щодо того, якщо працівник вийде на пенсію достроково, чи 
буде Група потребувати фінансування виплат пенсій для колишніх працівників, залежно від 
того, чи працівник продовжує працювати в небезпечних умовах, ймовірність того, що 
працівники, які переводять з державного пенсійного забезпечення на пенсійне забезпечення, 
що фінансуються Групою, можуть значно вплинути на пенсійне зобов'язання. Теперішня 
вартість пенсійних зобов'язань залежить від ряду факторів, які визначаються на актуарній 
основі, використовуючи ряд припущень.

Основні припущення, що використовуються при визначенні собівартості (доходу) пенсій, 
включають ставку дисконтування, коефіцієнт індексації та очікуване підвищення заробітної 
плати. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на балансову вартість пенсійних 
зобов'язань. Оскільки в Україні не існує довгострокових корпоративних облігацій високої 
кредитної якості, випущених в українських гривнях, для оцінки відповідної ставки 
дисконтування необхідно застосовувати суттєве судження. Основні припущення та 
чутливість представлені у Примітці 28.

Оподаткування. Група є платником податку на прибуток та інших податків. Під час 
визначення суми зобов’язань з податку на прибуток та інших податків вимагається 
застосування істотних суджень у силу складності українського податкового законодавства та 
неоднозначного його тлумачення податковими органами на регіональному та 
загальнодержавному рівнях. Відмінності у тлумаченні законодавства та нормативних актів 
можуть призвести до виникнення судових розглядів і, як результат, стати причиною 
нарахування додаткових податків, штрафів і пені, причому ці суми можуть бути суттєвими. 
Інформація про оцінки керівництва щодо можливого податкового ризику розкривається у 
Примітці 33.

6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Запровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Група застососувала МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року. Група вирішила не перераховувати порівняльні 
показники та визнала коригування балансової вартості фінансових активів через 
нерозподілений прибуток на дату першого застосування стандарту 1 січня 2018 року. Отже, 
переглянуті вимоги, що стосуються розкриття інформації, застосовувалися лише до 
поточного періоду. Розкриття порівняльного періоду повторює розкриття, зроблені в 
попередньому році.

Суттєві нові облікові політики, застосовані в поточному періоді, описані в Примітці 3. Облікова 
політика, яка застосовувалась до 1 січня 2018 року і застосовна до порівняльної інформації, 
розкривається у Примітці 25.
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6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 
(ПРОДОВЖЕННЯ)

Всі види грошових коштів та їх еквіваленти, а також торгова та інша дебіторська 
заборгованість, як зазначено у Примітках 20 та Примітці 25, були перекласифіковані з 
категорії кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО 39 до категорії оцінки за 
амортизованою вартістю згідно з МСФЗ 9 на дату запровадження стандарту .

Група здійснила оцінку очікуваних кредитних збитків станом на 1 січня 2018 року на основі 
облікової політики, розкритої у Примітці 3, і зробила висновок, що визнаний збиток від 
знецінення грошових коштів та їх еквівалентів, а також торгова та інша дебіторська 
заборгованість істотно не відрізняється від резерву, зафіксованого на 31 грудня 2017 року.

Запровадження МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». Група застосувала 
спрощений метод переходу на МСФЗ 15 і практичний виняток, передбачений для спрощеного 
методу переходу. Група застосовує МСФЗ 15 ретроспективно тільки для договорів, які не 
завершені станом на дату первісного застосування (1 січня 2018 року).

Запровадження МСФЗ 15 призвело до змін в обліковій політиці та коригувань у 
консолідованій фінансовій звітності. Група оцінила вплив прийняття МСФЗ 15 на 1 січня 2018 
року та зробила висновок, що виявлені зміни доходів є несуттєвими і не потрібно коригувати 
нерозподілений прибуток.

Наступні змінені стандарти набули чинності для Групи з 1 січня 2018 року, але не мали 
суттєвого впливу на Групу:

• Зміни МСФЗ 2 «Платежі на основі акцій» (опубліковані 20 червня 2016 року і вступають в 
силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
• Зміни МСФЗ 4 «Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" з МСФЗ 4 "Договори 
страхування" (опубліковані 12 вересня 216 року і вступають в силу, залежно від підходу, для 
річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати, для організацій, що 
прийняли рішення застосовувати варіант тимчасового звільнення, або при першому 
застосуванні організацією МСФЗ 9 для організацій, що прийняли рішення застосовувати 
підхід накладання).
• Щорічні удосконалення МСФЗ 2014-2016 років - зміни МСФЗ 1 та МСБО 28 (опубліковані 
8 грудня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року 
або після цієї дати).
• КІМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті і попередня оплата" (опублікована 8 грудня 2016 
року і вступає у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї 
дати).
• Зміни МСБО 40 «Переведення інвестиційної нерухомості» (опубліковані 8 грудня 2016 
року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї 
дати).

7. НОВІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для 
застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2019 року чи після цієї дати, або у 
пізніших періодах. Група не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх 
обов’язкового застосування.
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7. НОВІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

МСФЗ 16 «Оренда» (опублікований у  13 січня 2016 року і вступає в силу для річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт 
визначає принципи визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності щодо операцій 
оренди. Всі договори оренди призводять до отримання орендарем права користування 
активом з моменту початку дії договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо 
орендні платежі здійснюються протягом певного періоду часу. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує 
класифікацію оренди як операційної чи фінансової, як це передбачено МСБО 17, натомість, 
вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів. Орендарі повинні будуть 
визнавати: (а) активи і зобов’язання щодо всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 
місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є незначною; і (б) амортизацію 
об’єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов’язаннями у звіті про фінансові 
результати. Щодо обліку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає вимоги до обліку, 
передбачені МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати договори 
оренди в якості операційної чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати їх у 
звітності.

Група вирішила застосувати стандарт з дати його обов'язкового застосування 1 січня 2019 
року, використовуючи модифікований ретроспективний метод без коригування порівняльних 
показників. Права користування активом для оренди майна оцінюються на дату переходу, 
так якби нові правила завжди застосовувалися. Усі інші права користуванням активом 
оцінюються за сумою зобов'язань за орендою з дати застосування стандарту (з урахуванням 
будь-яких передоплачених або нарахованих витрат).

Майбутні мінімальні орендні платежі за Невідкличними договорами операційної оренди Групи 
на 31 грудня 2018 року розкриті в Примітці 33.

Керівництво розглянуло договори оренди та оцінило вплив впровадження МСФЗ 16. Основна 
орендна діяльність Групи стосується оренди установок для виробничої діяльності, де 
контрактний період оренди становить 2-3 роки. Інші договори оренди оцінюються як 
малоцінні для цілей МСФЗ 16.

Згідно з попередньою оцінкою, керівництво визнає право користування активом та відповідне 
зобов'язання по оренді станом на 1 січня 2019 року у розмірі 247 430 тисяч гривень.

Наступні нові положення бухгалтерського обліку, як очікується, не матимуть суттєвого впливу 
на Групу після їх запровадження:

• Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором -  
зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опубліковані 11 вересня 2014 року і вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати);
• МСФЗ 17 «Договори страхування» (опублікований 18 травня 2017 року і вступає в силу 
для річних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати);
• КІМФЗ 23 «Невизначеність при обліку податку на прибуток» (опублікована 7 червня 2017 
року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї 
дати);
• Характеристики передоплати з від'ємною компенсацією -  зміни МСФЗ 9 (опубліковані 12 
жовтня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року 
або після цієї дати);
• Зміни МСБО 28 «Довгострокові частки участі в асоційованих компаніях та спільних 
підприємствах» (опубліковані 12 жовтня 2017 року і вступають в силу для річних періодів, які 
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати);
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7. НОВІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

• Щорічні удосконалення МСФЗ 2015-2017 років -  зміни МСФЗ З, МСФЗ 11, МСБО 12 та 
МСБО 23 (опубліковані 12 грудня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які 
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати);
• Зміни МСБО 19 «Зміна, скорочення та врегулювання пенсійного плану» (опубліковані 7 
лютого 2018 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року 
або після цієї дати);
• Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (опубліковані 29 березня 2018 року і 
вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати);
• Визначення бізнесу -  зміни МСФЗ 3 (опубліковані 22 жовтня 2018 року і вступають у силу 
для угод придбання з початку річного звітного періоду, який починається з 1 січня 2020 року 
або після цієї дати);
• Визначення суттєвості -  зміни МСБО 1 та МСБО 8 (опубліковані 31 жовтня 2018 року і 
вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати)

Наразі керівництво оцінюємо можливий вплив цих змін та стандартів на консолідовану 
фінансову звітність.

8. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Підвищення закупівельної ціни на сиру нафту українського видобутку у 2018 році та 
одночасне зміцнення української гривні щодо долара США у 2018 та 2019 році спричинило 
несприятливі умови для переробки нафти в Україні, оскільки стало дешевше імпортувати 
нафтопродукти, ніж переробляти сиру нафту в Україні. Також спостерігається падіння 
споживання нафтопродуктів в Україні на користь ГБО або електромобілів, що суттєво 
вплинуло на діяльність Групи, оскільки вона не змогла досягти запланованого рівня 
виробничих потужностей, та, відповідно, ефективно розподілити постійні витрати.

Станом на 31 грудня 2018 року короткострокові зобов’язання Групи перевищували її поточні 
активи на 3 279 014тисяч гривень (2017: 4 134 921 тисяча гривень). Крім того, Група понесла 
збиток за рік у розмірі 321 075 тисяч гривень (2017: 2 319 874 тисячі гривень), а негативний 
грошовий потік від операційної діяльності за 2018 рік становив 1 435 510 тисяч гривень.

Щоб покращити прибутковість в цих умовах, починаючи з квітня 2019 року, Група уклала 
толінгову угоду з переробки української сирої нафти, що дає змогу Групі отримувати 
стабільну маржу в подальшому. Наприкінці 2018 та протягом 2019 років група розпочала 
імпортувати сиру нафту для збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів та 
диверсифікації торгової мережі, щоб мати змогу підвищити маржинальність. Група завершує 
ремонт виробничого обладнання, яке, як очікується, збільшить фактичну переробку з 
2,5 мільйонів тонн до 3,1 мільйона тонн.

Для задоволення своїх поточних потреб в обігових коштах Група домовилась про отримання 
необхідної фінансової допомоги та про реструктуризацію оплати існуючих заборгованостей, 
щоб забезпечити можливість управляти грошовими потоками. Як розкрито у Примітці 28, на 
кінець звітного періоду на 31 грудня 2018 року Група змогла погодити умови оплати за 
простроченою кредиторською заборгованістю, строк сплати якої настав в кінці 2018 року в 
сумі 5 805 667 тисяч гривень, щоб відстрочити погашення цієї суми до кінця 2028 року на 
безпроцентній основі. Крім того, як розкрито у Примітці 37, у 2019 році Група переглянула 
умови оплати торговельної та іншої кредиторської заборгованості у розмірі близько 2 
мільярдів гривень, щоб відстрочити виплату цієї суми з 2019 року до 2020 року, а також 
отримала від ключових контрагентів, кредиторська заборгованість яких складає близько 4.7 
мільярдів гривень, зобов’язання не вимагати сум, що підлягають сплаті до кінця серпня 2020 
року, якщо Група не має достатніх коштів для погашення цієї заборгованості.
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8. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Керівництво провело ретельну оцінку поточної діяльності і ліквідності з урахуванням 
прогнозів операційних грошових потоків до квітня 2020 року. Судження щодо прогнозованих 
цін на сиру нафту і нафтопродукти, обсяги переробки, стабільні канали поставок сирої нафти 
тих самих марок, результати поточних судових процесів, розпочатих Групою і проти неї, в 
тому числі і про надання послуг зберігання третім особам, були використані для підготовки 
прогнозів руху грошових коштів. Таким чином, існує суттєва невизначеність, яка може 
викликати значні сумніви у спроможності Групи продовжувати безперервну діяльність, і тому 
Група може виявитися нездатною реалізувати свої активи і погашати свої зобов'язання в ході 
своєї звичайної діяльності.

Незважаючи на ці суттєві невизначеності щодо збільшення переробних потужностей, 
підвищення рентабельності, своєчасного отримання надходжень грошей від покупців і 
результатів всіх поточних судових процесів, керівництво вважає доцільним допущення, що 
Група продовжуватиме свою діяльність на безперервній основі, для цілей підготовки цієї 
консолідованої фінансової звітності.

9. АНАЛІЗ ВИРУЧКИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

Нижче наведений аналіз виручки за категоріями

2018 рік 2017 рік
Реалізація на українському ринку: 
Вироблені нафтопродукти 31 632 000 27 831 179

Придбані нафтопродукти 1 163 593 3 204 986

Інше 41 573 49 577

32 837 166 31 085 742
Реалізація нафтопродуктів на експорт 3 120 985 2 218 243

Всього виручки по договорах із покупцями 35 958 151 33 303 985

Розподіл виручки за всіма категоріями не змінився після запровадження МСФЗ 15.

Група не очікує укладання договорів, в яких період між передачею обіцяних товарів чи послуг 
покупцю і оплатою їх покупцем перевищує один рік. Як наслідок, Група не коригує ціну угоди 
на вплив вартості грошей у часі.

Договори із покупцями щодо виручки не включають декілька зобов’язань щодо виконання.

Момент визнання виручки (окремо за кожним джерелом) наведено далі::

У тисячах гривень  2018 рік

У  певний момент часу 35 916 578
Протягом періоду 41 573

Усього 35 958151
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10. ВИТРАТИ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ЗНОС

Крім представл ення витрат за напрям кам и, для звірки загальних витрат з витратам и, які 
віднесені на консолідований звіт про прибутки та  збитки та  інші сукупні доходи, Група тако ж  
представляє поданий ниж че анал із витрат на зароб ітну п л ату  т а  відповідні податки, а тако ж  
знос:

Оплата праці та податки на заробітну плату

2018 рік__________2017 рік

Усього витрат на заробітну плату
Внески до фондів соціального страхування та інші
відповідні внески

860 455  

182 807

638 417  

121 075

П оказано як:

2018 рік 2017 рік

Собівартість реалізованої продукції (Примітка 11) 651 919 438 369
Адміністративні витрати (Примітка 13) 341 356 269 267
Інші операційні витрати (Примітка 14) 38 682 37 007
Витрати на реалізацію та збут (Примітка 12) 11 305 14 849

Знос

2018 рік 2017 рік
Знос основних засобів та нематеріальних активів 714 677 170 408
За виключенням: власні роботи, капіталізовані у складі
основних засобів - (1 586)

П оказано як:

2018 рік 2017 рік
Собівартість реалізованої продукції (Примітка 11) 
Адміністративні витрати (Примітка 13)
Витрати на реалізацію та збут (Примітка 12)
Інші операційні витрати (Примітка 14)

634 176
23 302
24 830 
32 369

150 900 
7 790 
7 742 
2 390
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11. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість реалізованої продукції за рік, що закінчився 31 грудня, представлена таким 
чином:

2018 рік 2017 рік

Вартість придбаної нафти 
Послуги із теплової та іншої енергії 
Вартість придбаних нафтопродуктів 
Витрати на персонал 
Знос (Примітка 10)
Формування резервів та списання запасів (Примітка 11) 
Ремонт та технічне обслуговування 
Знецінення основних засобів (Примітка 21)
Інше

36 352 953 
1 683 707  
1 010 474  

651 919  
634 176 
362 092  
120 502

67 206

28 704 443
1 336 287
2 912 866  

438 369  
150 900
54 129 
80 628  

152 948  
116 693

Усього 40 883 029 33 947 263

ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТА ЗБУТ

Витрати на реал ізац ію  та  збут за  рік, щ о закінчився 31 грудня, представлені наступним  
чином:

2018 рік 2017 рік

Транспортні витрати
Маркетингові витрати
Витрати на оренду
Знос та амортизація (Примітка 10)
Витрати на персонал
Комісійні
Інше

370 554  
357 561 

52 608  
24 830 
11 305  

543  
7 739

317 080 
489 101 

76 888  
7 742 

14 849  
5 819  
3 488

Усього 825 140 914 967

Маркетингові витрати представлені переважно рекламою на телебаченні. Група здійснювала 
доставку готової продукції клієнтам та несла витрати на перевезення готової продукції до 
місця призначення, вказаного в укладених з клієнтами договорами реалізації.

У 2016 - 2018 роках Група уклала з рядом компаній роздрібної торгівлі комісійні договори 
щодо реалізації нафтопродуктів через їхню мережу паливозаправних станцій за фіксовану 
винагороду за одиницю проданої продукції. Загальна сума доходу від реалізації, отриманого 
Групою за такими комісійними договорами в 2018 році, становила 248 344 тисяч гривень 
(2017: 447 827 тисячі гривень) та відповідна коміссійна винагорода була включена до витрат 
на реалізацію та збут як показано у таблиці вище.
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13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чиномі:

2018 рік 2017 рік

Витрати на персонал 341 356 269 267
Транспортні витрати та відрядження 51 505 47 437
Витрати на професійні послуги 32 016 22 547
Знос та амортизація (Примітка 10) 23 302 7 790
Комісії банків 16 423 10 224
Загальногосподарські витрати та канцтовари 10 101 4 093
Витрати на охорону 5 672 4 833
Інше 21 684 40 348

Усього 502 059 406 539

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інш і операційні витрати за рік, щ о закінчився 31 грудня, представлені таким  чином:

2018 рік 2017 рік

Податки, крім податку на прибуток, та збори 110 158 80 833
Соціальні виплати 43 592 14 112
Витрати на персонал 38 682 37 007
Витрати на теплову та іншу енергію 32 504 24 531
Знос (Примітка 10) 32 369 2 390
Транспортні витрати 7 626 2 723
Оренда 7 345 -
Списання ПДВ, що підлягає відшкодуванню 962 15 424
Резерв під зобов'язання - 190 235
Зміна резерву безнадійної заборгованості (Примітка 26) - 10 233
Інше 41 909 3 755

Усього 315147 381 243
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15. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином:

2018 рік 2017 рік

Дохід від послуг зберігання 689 528
Надходження від списання кредиторської заборгованості 411 040 -
Списання інших резервів 77 890 -
Надходження від визнання ПДВ кредиту 58 572 -
Списання раніше нарахованих витрат на безнадійну 49 047 -
заборгованість
Дохід від торгівлі іншими товарами для перепродажу 44 744 28 392
Дохід від орендних послуг 6 468 5 877
Безповоротня фінансова допомога - 261 700
Інші доходи 23 653 27 593

Усього 1 360 942 323 562

Доходи від послуг зберігання включають 593 850 тисяч гривень доходів від зберігання нафти 
за період 2014 - 2017 рр., щодо яких існував судовий спір, а 25 січня 2018 року Група 
підписала мирову угоду з ПАТ «Укртранснафта», згідно з якою Група отримала компенсацію 
за послуги зберігання. Інша частина 95 678 тисяч гривень являє собою послуги зберігання, 
надані протягом 2018 року іншим контрагентам.

16. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином:

2018 рік 2017 рік
Ефект дисконтування фінансової допомоги (Примітка 28) 
Збиток від початкового визнання іншої дебіторської

412 062 407 911

заборгованості (Примітка 25)
Процентні витрати за пенсійними зобов’язаннями із визначеними

218 594 ~

виплатами (Примітка 27)
Збиток від початкового визнання наданої фінансової допомоги

42 301 39 161

(Примітка 25)
Збиток від дострокового погашення довгострокової кредиторської

25 324 22 486

заборгованості
Ефект дисконтування довгострокової кредиторської

“ 278 211

заборгованості - 6 861

Усього 698 281 754 630

17. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

Фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чиномі:
2018 рік 2017 рік

Прибуток від реструктуризації інших фінансових зобов'язань 
(Примітка 28)

4 829 470 -

Прибуток від первісного визнання фінансової допомоги 
(Примітка 28)

690 888 379 070

Ефект дисконтування фінансової допомоги наданої 37 258 17 133
Ефект дисконтування дебіторської заборгованості за векселями 32 416 85 771

Усього 5 590 032 481 974
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18. ІНШІ ВИТРАТИ

Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином:

2018 рік 2017 рік
Виплати працівникам
Благочинні внески та утримання активів соціальної 
інфраструктури
Нараховання судових витрат, штрафів та пені 
Інше

26 978

1 8 4 1 5  
8 768  

526

23 956

18 971 
27 078

596

Усього 54 687 70 601

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Податок на прибуток складається з наступних компонентів:

2018 рік 2017 рік

Поточний податок 
Відстрочений податок 64 752

(7) 
91 337

Усього кредиту з податку на прибуток 64 752 91 330

Податок на прибуток Групи, розрахований окремо для кожної компанії у складі Групи 
відповідно до податкового законодавства України, відрізняється від теоретичної суми, 
отриманої шляхом помноження суми прибутку до оподаткування, відображеного у складі 
прибутку або збитку, на відповідну ставку оподаткування.

Звірку між очікуваними та фактичними податковими витратами подано нижче:

2018 рік 2017 рік

Збиток до оподаткування (385 827) (2 411 204)

Витрати з податку на прибуток, розраховані за ставкою 18% 69 449 434 017

Податковий вплив:
Витрати, які не підлягають вирахуванню при визначенні бази 
оподаткування
Використання накопичених податкових збитків
Зміни невизнаного відстроченого податкового активу, що
вказаний у декларації з податку на прибуток
Зміни невизнаного відстроченого податкового активу, що не
вказаний у декларації з податку на прибуток

(34 178) 
58 730

(45 002)

15 753

(55 103)

(303 167) 

15 583

Вигоди з податку на прибуток 64 752 91 330
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19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ)

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення 
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей 
фінансового звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив змін цих тимчасових 
різниць був розрахований, на основі оцінки керівництвом строків кредитування або 
віднесення цих різниць на витрати у податковій декларації Групи за ставкою 18%, яка, як 
очікується, діятиме у майбутніх періодах. З 1 січня 2015 року набули чинності зміни до 
порядку обчислення податку на прибуток підприємств, згідно з якими основою для 
розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок 
оподатковуваного доходу та валових витрат.

Станом на 31 грудня 2018 року перенесені податкові збитки Групи становили 1 596 619 тисячі 
гривень (на 31 грудня 2017 року-2  175 653 тисячі гривень). Строк використання накопичених 
податкових збитків законодавством не обмежений.

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення 
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей 
фінансового звітування та їхньою податковою базою.

Зміна від цього податкового впливу у тимчасових різницях вказана нижче:

31 грудня 
2017 р.

Кредитовано/ 
(нараховано) 

у звіті про 
фінансові 

результати

Кредитовано/ 
(нараховано) 

у звіті про інші 
сукупні доходи

31 грудня
2018 р.

Податковий вплив 
тимчасових різниць

Пенсійні зобов'язання із 
визначеними виплатами 

Торгова та інша дебіторська 
заборгованість

Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

Основні засоби (податкові 
амортизація та знецінення)

59 317  

102 516  

74 441 

68 274

4 166 

(7 142)

(20 672) 

88 400

-

63 483  

95 374  

53 769  

156 674

Відстрочений податковий 
актив 304 548 64 752 369 300

Основні засоби (переоцінка) (669 027) 1 547 (667 480)
Відстрочене податкове 
зобов’язання (669 027) - 1 547 (667 480)

Чистий визнаний 
відстрочений актив / 
зобов’язання

(364 479) 64 752 1 547 (298 180)
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ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ)

31 грудня Кредитовано/ Кредитовано/ 31
2016 р. (нараховано) (нараховано) грудня

у звіті про фінансові у звіті про інші 2017 р.
 результати сукупні доходи_________

Податковий вплив 
тимчасових різниць

Перенесені податкові 
збитки 88 451

Пенсійні зобов'язання із 
визначеними виплатами 3 911

Торгова та інша 
дебіторська
заборгованість 3 2 1 7 2

Торгова та інша 
кредиторська
заборгованість 17 688

Основні засоби (податкові 
амортизація та
знецінення) 45 270

Відстрочений 
податковий актив 187 492 91 337 25 719 304 548

Основні засоби 
(переоцінка)

- - (669 027) (669 027)

Відстрочене податкове 
зобов’язання - - (669 027) (669 027)

Чистий визнаний 
відстрочений актив / 187 492 91 337 (643 308) (364 479)
зобов’язання

Податкові збитки та поточні податкові активи різних компаній Групи не можуть 
зараховуватися за рахунок поточних податкових зобов’язань та оподатковуваних прибутків 
інших компаній Групи, і тому, податки можуть нараховуватися навіть за наявності 
консолідованого податкового збитку. Таким чином, взаємозалік відстрочених податкових 
активів і зобов’язань проводиться лише тоді, коли вони відносяться до однієї юридичної 
особи-платника податку.

20. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

Кошти на банківських рахунках до запитання 101 857 95 412
Грошові кошти у дорозі 88 17 608
Строкові депозити з початковим терміном повернення не 
більше трьох місяців - 1 256

Усього 101 945 114 276

(88 451)

29 687 2 5 7 1 9  5 9 3 1 7

-  102 516
70 344

74 441
56 753

68 274
23 004
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

20. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ  ЕКВІВАЛЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Нижче наведений аналіз коштів на банківських рахунках, грошових коштів у дорозі та 
строкових депозитів за кредитною якістю установи, в якій розміщено кошти:

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Кошти на 

банківських 
рахунках до 

запитання

Грошові 
кошти у 

дорозі

Кошти на 
банківських 
рахунках до 

запитання

Грошові 
кошти у 
дорозі

Строкові депозити 3 
початковим 

терміном 
повернення не 

більше трьох 
місяців

Рейтинг за оцінкою Moody’s: 
-Рейтинг Саа1 156
- Рейтинг Саа2 98 210 - - . -

- Рейтинг СааЗ - - 93 261 17 604 1 256
- Без рейтингу 3 491 88 2 151 4 -

Усього 101 857 88 95 412 17 608 1 256

Кошти на банківських рахунках та строкові депозити не прострочені та не знецінені.

Нижче подана інформація про операційні та фінансові операції, що не потребували 
використання грошових коштів та їх еквівалентів, які були виключені з консолідованого звіту 
про рух грошових коштів:

31 грудня 
______________2017 р.

Операційна діяльність у негрошовій формі
Торгова та інша дебіторська заборгованість 
Передплата постачальникам та інші поточні активи 
Торгова та інша кредиторська заборгованість

Фінансова діяльність у негрошовій формі
Фінансова допомога отримана

31 грудня 
2018 р.

(17 454 673) 

17 454 321

352

(20 133 061) 
(244 111) 

17 968 559

2 408 613

Вищенаведені операції, що не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів, 
представляють баланси, що були взаємозараховані протягом року
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21. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Рух за статтями основних засобів був наступним:

ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

Будівлі та 
споруди

Машини та 
обладнання

Транспортні 
засоби та 

автомобілі
Інші основні 

засоби

Незавершене
капітальне

будівництво Усього
Первісна вартість

На 1 січня 2017 р. 1 217 051 1 608 605 34 525 250 445 765 241 3 875 867

Надходження 
Переміщення між групами 
основних засобів 
Збільшення вартості в 
результаті переоцінки 
Зменшення вартості в 
результаті переоцінки 
Згортання з накопиченою 
амортизацією в результаті 
переоцінки
Внутрішні переміщення 
Вибуття

3 730 

16 685

2 410 828

(66 309)

(654 844)

(9 057) 
(1 016)

1 527 

132 796

1 305 989

(127 685)

(789 564)

(57 377) 
(14 833)

1 630

12 764 
(9)

230 

21 937

53 670

316 752 

(173 048)

322 239

3 716 817 

(193 994)

(1 444 408) 

(15 858)

На 31 грудня 2017 р. 2 917 068 2 059 458 48 910 326 282 908 945 6 260 663

Надходження 
Переміщення між групами 
основних засобів 
Внутрішні переміщення 
Вибуття

31 490

(48 229) 
(568)

262 831 

(28 550)

4 502 

(2 146)

18 964

35 741

48 229 
(5 970)

367 030 

(334 564)

(156 744)

385 994 

(193 978)

На 31 грудня 2018 р. 2 899 761 2 293 739 51 266 423 246 784 667 6 452 679

Накопичена амортизація/ накопичені збитки від зменшення корисності

На 1 січня 2017 р. 672 536 966 209 18 100 156 495 34 369 1 847 709

Амортизаційні відрахування 
Вибуття
Знецінення / (сторнування 
знецінення)
Згортання з балансовою 
вартістю в результаті 
переоцінки

48 814 
(296)

(654 844)

44 704 
(3 031)

(41 046)

(789 564)

12 595 60 365

-

166 478 
(3 327)

(41 046) 

(1 444 408)

На 31 грудня 2017 р. 66 210 177 272 30 695 216 860 34 369 525 406

Амортизаційні відрахування 310 517 365 302 3 764 34 130 - 713 713
Вибуття  (69) (11 922) (1 118) (12 530)  _  (25 639)

На 31 грудня 2018 р. 376 658 530 652 33 341 238 460 34 369 1 213 480

Чиста балансова вартість 

На 31 грудня 2018 р. 2 523103 1 763 087 17 925 184 786 750 298 5 239 199

На 31 грудня 2017 р. 2 850 858 1 882 186 18 215 109 422 874 576 5 735 257

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року основні засоби не було надано у якості 
застави.
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

22. ЗАПАСИ

Інформація про запаси представлена таким чином:
31 грудня 31 грудня

2018 р. 2017 р.
Готова продукція 984 232 1 740 721
Незавершене виробництво 710211 1 359 703
Сировина, запасні частини та інші матеріали 632 256 619 272
Сира нафта 65 717 65 841
Нафтопродукти для перепродажу 15 867 129 039
Інші товари для перепродажу 1 946 1 313

Усього 2 410 229 3 915 889

Жодні запаси не було передано в заставу як на 31 грудня 2018 року, так і на 31 грудня 2017 
року.

Списання запасів до їх чистої вартості реалізаці в сумі 362 092 тисяч гривень (2017 рік: 54 
129 тисяч гривень) Група включила у витрати,віднесені на собівартість продукції (Примітка 
11).

23. ПЕРЕДОПЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Нижче наведена інформація про передоплати постачальникам:
31 грудня 31 грудня

2018 р. 2017 р.

Інші товари для перепродажу 900 613 .

Сира нафта 729 363 257 266
Послуги 56 836 21 562
Виробничі запаси 3 940 56 507
Витрати майбутніх періодів - 895
Інше 35 934 42 429

Усього 1 726 686 378 659

ПОДАТКИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПЕРЕДОПЛАТИ ЗА ПОДАТКАМИ

Податки до відш кодування т а  передоплати за податки представлені наступним чином:
31 грудня 31 грудня

2018 р. 2017 р.

Податок на додану вартість до відшкодування 235 764 17
Передоплата з акцизного збору 27 710 65 739
Передоплата з податку на прибуток * 67 322

Усього 263 474 133 078
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

25. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Нижче наведений аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості:
31 грудня 31 грудня

2018 р. 2017 р.

Торгова дебіторська заборгованість 4 564 219 3 878 807
Фінансова допомога надана 112 793 207 272
Інша дебіторська заборгованість 8 581 19 586
За вирахуванням: резерву під кредитні збиткиі (330 437) (379 484)

Усього фінансової дебіторської заборгованності 4 355156 3 726 181

Інша дебіторська заборгованість 288 884 -

Усього нефінансової дебіторської заборгованості 288 884 -

Усього торгової та іншої дебіторської заборгованості 4 644 040 3 726 181

Середній строк відстрочки платежу при реалізації продукції покупцям Групи на становить від 
10 до 180 днів.

У 2018-2017 роках Група здійснювала торгівлю іншими товарами для перепродажу. Станом 
на 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість від цих сторін за цими операціями була 
включена до складу торгової дебіторської у сумі 8 581 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року 
-19  586 тисяч гривень).

Фінансова допомога надана в сумі 112 793 тисяч гривень являє собою безвідсоткову 
поворотню фінансову допомогу, надану в липні 2018 року строком на 1 рік. Фінансова 
допомога була визнана за справедливою вартістю на момент визнання на підставі 
договірного строку погашення, а відповідні збитки у розмірі 243 918 тисяч гривень були 
визнані у складі фінансових витрат (Примітка 10).

Група застосовує спрощений підхід згідно з МСФЗ 9 для оцінки очікуваних кредитних збитків, 
який використовує очікуваний збиток протягом усього строку дії торгової та іншої дебіторської 
заборгованості.

Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська заборгованість була 
згрупована на основі таких характеристик, як кредитний ризик та дні прострочення.

Ставки очікуваних збитків базуються на платіжних данних, які відносяться до продажів 
протягом 36 місяців до 31 грудня 2018 року або 1 січня 2018 року відповідно, і відповідні 
історичні збитки, що виникли протягом цього періоду
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

25. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Резерв на покриття кредитних збитків за торговельною та іншою дебіторською 
заборгованістю визначається відповідно до матриці забезпечення, представленої в таблиці 
нижче.

У % від валової вартості

Фінансові активи 
представлені 
торговою та іншою
дебіторською

заборгованістю

- поточна та прострочена 
менше ЗО днів

- прострочена від ЗО до 
90 днів

- прострочена від 91 до 
365 днів

- більше 365 днів

Всього торгової 
дебіторської 
заборгованості за 
договорами з 
покупцями (балансова 
вартість)

Рівень
збитків

9.00%

21 .00%

100.00%

Валова
балансова

вартість

О КЗ за 
весь строк

Балансова
вартість

Базис
нарахуван-

0.75% 4 346 032

34 272

13 060

292 229

4 685 593

(32 378) 

(З 088) 

(2 742) 

(292 229)

(330 437)

4 313 654

31 184

10 318

4 355 156

Історична
платіжна
дисципліна
Історична
платіжна
дисципліна
Історична
платіжна
дисципліна
Історична
платіжна
дисципліна

Рівень збитків, представлений у таблиці вище являє собою 12-місячний рівень збитків, 
зкоригований з урахуванням погашення окремих залишків дебіторської заборгованості.

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за кредитною якістю наведений нижче:

31 грудня 2017 р.

Не прострочена та не знецінена заборгованість:
Нових клієнтів 807 391
Клієнтів, з якими Група працює більше одного року 2 054 674

Усього не простроченої та не знеціненої заборгованості ___________________2 862 065
Прострочена, але не знецінена заборгованосте:

До 3 місяців 273 743
4-6 місяців 2 329
7-12 місяців 5
Більше 1 року

Усього простроченої, але не знеціненої заборгованості  276 077

Усього індивідуально знеціненої заборгованості  967 523

Мінус резерв під знецінення ___________________ (379 484)

Усього________________________________________________________________ __________  3 726181
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

25. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Група вважає, що кількість років співпраці з кожним клієнтом відображає позитивну кредитну 
якість дебіторської заборгованості

До складу торгової та іншої дебіторської заборгованості Групи включені суми заборгованості, 
які є простроченими станом на звітну дату, але які, на думку керівництва Групи, будуть 
відшкодовані. Групі не було надано жодного забезпечення цієї заборгованості. У 
подальшому, після 31 грудня 2018 року торгова та інша дебіторська заборгованість у сумі 
1 130 877 тисяч гривень була сплачена і на суму 218 416 тисяч гривень був проведений 
взаємозалік (2017 рік: торгова та іншої дебіторської заборгованості, які є простроченими 
станом на звітну дату у сумі 218 416 тисяч гривень сплачено і 656 275 тисяч гривень 
зараховано у рахунок погашення торгової та іншої кредиторської заборгованості, а 
індивідуально знецінена торгова та інша дебіторська заборгованість в сумі 441 685 тисяч 
гривень була сплачена).

Поточна дебіторська заборгованість - це заборгованість українських клієнтів, які не мають 
кредитного рейтингу та передбачений договором строк оплати ще не настав станом на 
31 грудня 2018 року, або заборгованість, умови якої були переглянуті.

У таблиці далі пояснюються зміни у сумі резерву під кредитні збитки від дебіторської 
заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості за спрощеною 
моделлю ОКЗ з початку до закінчення річного періоду:

Торгова та інша 
дебіторська 

заборгованість

Баланс на 1 січня 2018 (скоригований)  379 484

Списання (49 047)

Баланс на 31 грудня 2018

Нижче наведено рух у сумі резерву під 
заборгованості:

Залишок на початок року

Нарахування резерву за рік (Примітка 14)
Суми, списані як безнадійні

Залишок на кінець року

знецінення торгової та іншої дебіторської

2017 рік

___________ 369 749

10 233  
(498)

379 484
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26. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Нижче наведено інформацію про акціонерів Компанії станом на 31 грудня 2018 року та 
31 грудня 2017 року:

Країна реєстрації Кількість
акцій Частка володіння

Прості акції:

Інші акціонери Інші 843 533 210 56,95%

Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз України" Україна 637 743 210 43,05%

Усього простих акцій 1 481 276 420 100,00%

Усього 1 481 276 420 100,00%

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року акціонерний капітал Компанії 
складався з 1 481 276 420 затверджених до випуску та випущених простих акцій номінальною 
вартістю 0,5 гривні за акцію. Усі акції мають рівні права голосу та право на отримання 
дивідендів. Балансова вартість акціонерного капіталу містить коригування на інфляцію у сумі 
590 544 тисячі гривень, що відображає вплив гіперінфляції, що існувала в Україні з дати 
внесення акціонерного капіталу і до 1 січня 2001 року.

Згідно з українським законодавством сума дивідендів обмежується сумами чистого прибутку 
за звітний рік або будь-якими іншими резервами, які підлягають розподілу та не перевищують 
суму нерозподіленого прибутку, відображеного у фінансовій звітності Компанії. Протягом 
2018 та 2017 років Компанія не оголошувала про виплату дивідендів.

27. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ВИЗНАЧЕНИМИ ВИПЛАТАМИ

Пенсійні плани із визначеними внесками -  Працівники Грули отримують пенсії від держави 
згідно із пенсійним законодавством України. Внески до Державного пенсійного фонду 
відображаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за 
методом нарахування.

Пенсійні плани із визначеними виплатами - Група має юридичне зобов’язання 
сплачувати Державному пенсійному фонду України компенсацію за додаткові пенсії, 
виплачувані певним колишнім та існуючим працівникам Групи. За цим планом працівники 
Групи, що мають певний стаж роботи у шкідливих для здоров’я умовах та відповідне право 
дострокового виходу на пенсії, отримують право на додаткові виплати, які фінансуються 
Групою та виплачуються через Державний пенсійний фонд України. Ці зобов’язання 
відповідають визначенню пенсійного плану із визначеними виплатами.

44



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

27. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ВИЗНАЧЕНИМИ ВИПЛАТАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Зміни у теперішній вартості зобов’язання за планом із встановленими виплатами 
представлені наступним чином:

2018 рік 2017 рік

Залиш ок на початок року 329 439 223 816

Вартість поточних послуг 12 003 12 135
Процентні витрати (Примітка 16) 42 301 39 161
Збиток від секвестру зобов’язань - (3 585)
Дохід від зміни витрат за послуги минулих періодів - (59 432)
Переоцінка зобов'язань за планом із визначеними виплатами - 142 886
Пенсії виплачені (31 179) (25 542)

Залиш ок на кінець року 352 564 329 439

Сум и, визнані у  консолідованом у звіті про прибутки або збитки та  інші сукупні доходи
стосовно цих пенсійних планів із визначеним и виплатам и, представлені таким  чином:

2018 рік 2017 рік

Вартість поточних послуг 12 003 12 135
Процентні витрати 42 301 39161
Дохід від зміни витрат за послуги минулих періодів - (59 432)
Збиток від секвестру зобов’язань - (3 585)

Усього 54 304 (11 721)

Згідно з додатком № 2148-19 від 03 жовтня 2017 р. До Закону України "Про обов'язкове 
державне пенсійне страхування" запроваджено поступове підвищення мінімального 
дострокового пенсійного віку для працівників, які працюють у шкідливих умовах. Також 
змінилася методологія розрахунку коефіцієнта страхового періоду та процедура визначення 
доходу для пенсійних обчислень. Це спричинило переоцінку пенсійних зобовязань у розмірі 
142 886 тисяч гривень та переоцінку доходу від зміни витрат за послуги минулих періодів в 
сумі 59 432 тисяч гривень в 2017 році.

Основні припущення, використані для цілей актуарно!' оцінки, були переоцінені станом на 
кожну звітну дату та представлені нижче. Ставка дисконту була оцінена на базі 15 років до 
погашення.

31 грудня 2018 р. ______31 грудня 2017 р.______

Ставка дисконту 14% 14%
Очікуване підвищення заробітної плати 10% 10%
Коефіцієнт плинності персоналу 5% 5%

45



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)_____________

28. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Нижче навпедено аналіз торгової та іншої кредиторської заборгованості:

Інша фінансова заборгованість

Усього довгострокових фінансових зобов’язань

Торгова кредиторська заборгованість 
Фінансова допомога отримана 
Кредиторська заборгованість перед працівниками 
Інше

Усього торгової та іншої кредиторської заборгованості 

Усього

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

987,370 -

987,370 .

5 682 508 6 839 334
3 609 782 2 128 449

33 974 74 110
124 085 539 173

9 450 349 9 581 066

10 437 719 9 581 066

Протягом 2018 року середній строк кредитування, що надавався Групі її постачальникам, 
становив 3 0 -1 8 0  днів (у 2017 році -  35 -180 днів). Проценти на прострочену заборгованість 
не нараховувалися.

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року фінансова допомога являє собою 
суми, отримані Групою від контрагентів строком від 60 до 365 днів. Фінансова допомога є 
незабезпеченою та безпроцентною. Сума фінансової допомоги, отриманої в 2018 році, 
початково була визнана за справедливою вартістю з використанням ринкової ставки при 
первинному визнанні від 14,9% до 21,3% (2017: від 12,6% до 15,3%) з визнанням відповідного 
прибутку від початкового визнання у сумі 690 888 тисяч гривень у складі фінансових доходів 
(Примітка 17) і подальшої амортизації дисконту у сумі 412 062 тисяч гривень у складі 
фінансових витрат (Примітка 16) (2017: прибуток від початкового визнання 379 070 тисяч 
гривень і амортизація дисконту 407 911 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2018 року 
закінчився контрактний термін фінансової допомоги на суму 81 936 тисяч гривень.

Рух отриманої фінансової допомоги за рік що закінчився представлений нижче:

31 грудня 2018 р.

Залишок на початок періоду

Грошові кошти отримані
Грошові кошти сплачені
Залік проти торгової та іншої дебіторської
заборгованості
Залік проти авансів виданих
Визнання прибутку від початкового визнання
Амортизація дисконту

Залишок на кінець періоду

2 128 449 5 966 868

2 267 285 4 972 355
(507 033) (6 431 002)

(93) (2 293 860)
- (114 753)

(690 888) (379 070)
412 062 407 911

3 609 782 2 128 449
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28. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)

У 2015-2018 роках Група здійснювала торгівлю іншими товарами для перепродажу. Станом 
на 31 грудня 2018 року заборгованість перед третіми сторонами за цими операціями була 
включена до складу торгової кредиторської заборгованості у сумі 1 150 919 тисяч гривень (на 
31 грудня 2017 року -  710 870 тисяч гривень).

Станом на 31 грудня 2018 р. інші фінансові зобов'язання, включені до довгострокових 
зобов'язань у сумі 976 197 тисяч гривень, були визнані в результаті реструктуризації торгової 
кредиторської заборгованості групи. Відповідно до умов реструктуризації було погоджено 
термін відстрочення погашення кредиторської заборгованості на суму 5,805,667 тисяч 
гривень до кінця 2028 року. Інші фінансові зобов'язання є безвідсотковими та після первісного 
визнання їх справедлива вартість була оцінена керівництвом з використанням ставки 19,5%, 
що призвело до визання 4 829 470 тисяч гривень доходу при первісному визнанні нового 
фінансового інструменту, визнаного як фінансовий дохід (Примітка 17).

29. АВАНСИ, ОТРИМАНІ ВІД КЛІЄНТІВ

Аванси, отримані від клієнтів представлені таким чином:

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

Нафтопродукти 1 201 256 274 380
Інші товари для перепродажу 561 567 1 1831 55
Сира нафта - 84 766
Інше 7 090 18 984

Усього 1 769 913 1 561 285

ЗО. РЕЗЕРВИ ПІД ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Рух резервів під зобов’язання був наступним:

Резерви під 
зобов’язання на
користь клієнтів Інші резерви  Всього

Станом на 1 січня 2017 року 
Зміни в оцінках 
Нарахування протягом року

205 009
60 922

156 391

205 009
60 922  

156 391

Станом на 31 грудня 2017 
року 265 931 156 391 422 322

Сторно невикористаних сум _ (77 890) (77 890)
Використано протягом року “ (37 830) (37 830)

Станом на 31 грудня 2018 
року 265 931 40 671 306 602
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31. ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ ДО СПЛАТИ

Податки та збори до сплати представлені таким чином:

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

Акцизний збір 874 201 937 576
Податок на додану вартість - 46 911
Інше 24 323 40 220

Усього 898 524 1 024 707

32. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

Особи вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо 
одна з них має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та 
фінансові рішення іншої особи. При розгляді кожного можливого випадку відносин з 
пов’язаними особами до уваги береться сутність цих відносин, а не лише юридична форма.

Група проводила істотні операції з пов’язаними особами, включаючи придбання сирої нафти 
та продаж нафтопродуктів. Ці операції можуть здійснюватися на умовах і в сумах, які є 
недоступними для непов’язаних осіб. Умови ведення господарської діяльності із пов’язаними 
особами визначаються окремо за кожним договором або операцією. Група не проводить 
операцій з безпосередньою материнською компанією або іншими значними акціонерами. 
Операції з пов'язаними особами представлені переважно операціями з компаніями під 
спільним контролем.

Протягом року, що закінчився 31 грудня, Група здійснила наступні операції з пов'язаними 
особами:

2018 рік 2017 рік

Реалізація вироблених нафтопродуктів 436 968 303 274
Реалізація нафтопродуктів, придбаних для перепродажу 36 504 -
Закупівлі нафти та нафтопродуктів 768 062 1 112 878
Інший дохід 671 640 -

Зал иш ки  за операціям и з пов'язаним и особам и представлені таким  чином:

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

Торгова та інша дебіторська заборгованість 12 126 14 492
Передоплати постачальникам 4 237 4 336
Торгова та інша кредиторська заборгованість 1 54 992
Аванси, отримані від клієнтів 5 781 102 534
Забезпечення зобов'язань перед клієнтами 248 276 246 529

Компенсація провідному управлінському персоналу -  Компенсація провідному 
управлінському персоналу Групи у кількості 12 осіб за 2018 рік становила 32 152 тисяч 
гривень (за 2017 рік - ЗО 522 тисяч гривень).
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33. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Законодавство -  В Україні відбувається вдосконалення національних стандартів стосовно 
нафтопродуктів. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики затвердив поправки до стандартів якості бензину та дизельного пального, які 
спочатку планувалося запровадити, починаючи з 1 січня 2011 року, щодо вмісту у бензині 
різних компонентів, таких як сірка, бензол, ароматичні вуглеводні тощо. Введення у дію цих 
поправок у подальшому було відкладене до 1 січня 2012 року, а потім перенесене на 2017 
рік. Основною метою цих змін є підвищення якості бензину та дизельного пального і 
приведення їх у відповідність до європейських стандартів. У 2016 році Група розпочала 
виробництво бензину та дизельного пального, що відповідає вимогам європейських 
стандартів (Євро 5). Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року керівництво 
переконане, що якість пального, яке виробляється Групою, відповідає європейським 
стандартам.

Оподаткування - Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися 
по-різному й часто змінюється. Суперечливі положення тлумачиться по-різному. Керівництво 
вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим та відповідно нараховує податки 
на прибуток та інші податки, проте не існує жодних гарантій, що податкові органи його не 
оскаржать.

Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі збільшується 
ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або які здійснені 
за участю контрагентів, що не дотримуються вимог податкового законодавства. Податкові 
органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох 
календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися 
довших періодів.

Українське законодавство з трансфертного ціноутворення у більшості аспектів відповідає 
міжнародним принципам трансфертного ціноутворення, розробленим Організацією 
Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), з деякими особливостями. 
Законодавство дозволяє податковим органам застосовувати коригування щодо 
трансфертного ціноутворення та нараховувати додаткові податкові зобов’язання щодо 
контрольованих операцій (операцій із пов’язаними сторонами та деяких операцій із 
непов’язаними сторонами), якщо ціна операції не є визначеною на загальних умовах та не є 
обґрунтованою відповідними документами. Поріг для звітування за контрольованими 
операціями встановлений на рівні 10 мільйонів гривень (без урахування ПДВ, для всіх 
операцій з одним контрагентом накопичувальним підсумком за рік) (2017 рік: 10 мільйонів 
гривень), за умови, що сукупний річний дохід платника податків перевищує 150 мільйонів 
гривень (без урахування ПДВ) (2017 рік: 150 мільйонів гривень). Згідно з останніми змінами 
у податковому законодавстві, Група повинна подавати звіт з даними щодо контрольованих 
операцій до 1 жовтня року, наступного за звітним. Група також повинна протягом одного 
місяця подати на запит податкових органів документацію з трансфертного ціноутворення з 
обґрунтуванням цін контрольованих операцій за запитом податкових органів на протязі 
одного місяця.

Керівництво вважає, що цінова політика Групи ґрунтується на загальних умовах, оскільки 
воно запровадило процедури внутрішнього контролю для забезпечення відповідності 
вимогам законодавства щодо трансфертного ціноутворення.

Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в 
Україні ще не встановлена, вплив оскаржень з боку відповідних органів щодо трансфертного 
ціноутворення Групи не може бути надійно оцінений. Однак він може виявитись суттєвим для 
фінансового стану та/або операцій Групи в цілому.
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Група виступає в якості відповідача у кількох судових процесах з податковими органами. У 
випадках, коли ризик вибуття фінансових ресурсів, пов’язаних з такими факторами 
невизначеності, вважається вірогідним і його суму можна достовірно визначити, Група 
відобразила ці умовні зобов’язання як нарахування резерву на судові витрати.

У 2018 та 2017 роках Група проводила операції, податкове законодавство України обмежує 
віднесення яких на валові витрати для цілей податку на прибуток, якщо не виконаний ряд 
умов. Група вважає, що вона має всі документи в наявності і вони є достатніми для 
обгрунтування відненсення таких витрат на валові витрати, але враховуючи нечітке 
форулювання податкового законодавства, обґрунтованість віднесення частини таких витрат 
на валові витрати може бути оскаржена податковими органами.

Юридичні питання - У ході звичайної господарської діяльності, Група виступає стороною в 
різних судових процесах та спорах. У випадках коли ризик вибуття фінансових ресурсів, 
пов’язаних з такими судовими розглядами та претензіями, вважається вірогідним і його суму 
можна достовірно визначити, Група відобразила ці умовні зобов’язання як нарахування 
резерву на судові витрати. У випадках коли керівництво Групи оцінює ризик вибуття 
фінансових ресурсів як можливий, або його суму не можна достовірно визначити, Група не 
створює резерву на покриття таких умовних зобов’язань.

23 березня 2017 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв рішення проти 
Компанії та нарахував штраф у розмірі 1 003 мільйонів гривень. АМКУ звинувачує Компанію 
та декілька інших компаній нафтогазової галузі у порушенні антимонопольного 
законодавства шляхом координації дій під час декількох аукціонів, присвячених реалізації 
нафти та газу. Компанія оскаржила рішення АМКУ у суді і в липні 2017 року першою 
інстанцією було прийнять рішення на користь корпанії. Резерв не створювався, оскільки 
керівництво Групи вважає, що вірогідність істотного збитку є незначною.

Умовні зобов’язання, пов’язані з питаннями охорони навколишнього середовища -
Група протягом багатьох років працює у нафтопереробній галузі України. Звичайна діяльність 
Групи завдає шкоди навколишньому середовищу. Група періодично оцінює свої зобов’язання 
у відповідності до законодавства про охорону навколишнього середовища і регулярно сплачує 
збори за його забруднення. За оцінками керівництва, станом на 31 грудня 2018 року та 
31 грудня 2017 року Група не мала жодних непогашених зборів та відповідних штрафів, 
пов’язаних з питаннями охорони навколишнього середовища.
Застосування екологічного законодавства в Україні продовжує розвиватися, і ставлення 
державних органів постійно переглядається. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути 
у результаті посилення контролю над виконанням існуючих законів, цивільних позовів або 
змін у законодавстві, неможливо оцінити.

Контрактні зобов’язання за капітальними витратами -  Станом на 31 грудня 2018 року 
та 31 грудня 2017 року Група не мала зобов’язань за договорами про капітальні витрати на 
придбання основних засобів та послуг.

Операційна оренда: Група як орендар -  Група орендує резервуари для зберігання 
нафтопродуктів, транспортні засоби та офісні приміщення. Відповідні договори оренди були 
укладені, у середньому, на строк від одного до п’яти років.
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Майбутні мінімальні орендні платежі за невідкличними договорами операційної оренди 
представлені таким чином:

31 грудня 31 грудня
2018 р. 2017 р.

До 1 року 50 754 ЗО 174
2-5 років 29 403 "

Усього 80 157 ЗО 174

Соціальні зобов’язання -  Група бере участь в обов’язкових та добровільних соціальних 
програмах. Соціальні активи, а також регіональні соціальні програми приносять користь 
суспільству загалом і, звичайно, не обмежуються працівниками Групи. Керівництво планує 
продовжувати фінансування цих соціальних програм у найближчому майбутньому.

34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

У цій Примітці подано інформацію про способи визначення Групою справедливої вартості 
фінансових активів та фінансових зобов’язань.

Справедлива вартість -  це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за 
зобов'язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від 
того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої 
методики оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Група бере 
до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, якби учасники ринку 
враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату 
оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій консолідованій 
фінансовій звітності визначається на такій основі.

Окрім того, для цілей консолідованої фінансової звітності оцінки справедливої вартості 
розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні дані, 
використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і важливості таких 
вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким чином:

• Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на 
ідентичні активи або зобов'язання, до яких підприємство може мати доступ на дату оцінки;
• Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го 
рівня), які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
• Вхідні дані Рівня 3 -  це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому 
доступі.

Оціночна справедлива вартість дорівнює балансовій вартості грошових коштів та їх 
еквівалентів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, торгової та іншої кредиторської 
заборгованості та інших фінансових зобов'язань, оскільки ці фінансові інструменти є 
короткостроковими.

51



ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

35. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Управління ризиком капіталу  -  Мета Групи при управлінні капіталом полягає у 
забезпеченні подальшої роботи як безперервно діючого підприємства, щоб приносити 
прибуток акціонерам та вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також підтримувати 
оптимальну структуру капіталу для зменшення його вартості. Керівництво Групи регулярно 
переглядає структуру капіталу.

За результатами таких переглядів Група вживає заходів для збалансування загальної 
структури капіталу шляхом випуску нового боргу або погашення існуючої заборгованості.

Капітал Групи складається з власного капіталу (який складається із акціонерного капіталу, 
інформація про який розкривається у Примітці 27, емісійного доходу, резервів та накопичених 
збитків).

Функція управління ризиками в Групі здійснюється з урахуванням фінансових ризиків, 
операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик 
(включаючи валютний, процентний та інші цінові ризики), кредитний ризик та ризик 
ліквідності. Основною функцією управління фінансовими ризиками є встановлення лімітів 
ризику та забезпечення того, щоб будь-який ризик залишався в цих межах. Функції 
операційного та правового управління ризиками спрямовані на забезпечення належного 
функціонування внутрішніх політик та процедур з метою мінімізації операційних та 
юридичних ризиків.

Для акціонерних товариств законодавством України встановлено наступні вимоги щодо 
капіталу:

- статутний капітал на дату реєстрації суб'єкта господарювання не може бути нижчим за 1 250 
мінімальних заробітних плат;

- якщо вартість чистих активів підприємства на кінець другого або кожного наступного 
фінансового року є меншою, ніж його статутний капітал, підприємство має зменшити свій 
статутний капітал та внести відповідні зміни до свого Статуту. Якщо вартість чистих активів 
становить менше, ніж мінімальний статутний капітал, підприємство підлягає ліквідації. 
Незважаючи на те, що Компанія не дотримується цієї норми, якщо порушення було 
виправлено, це не призвело б до порушення вимог щодо мінімального статутного капіталу.

Кредитний ризик -  Група наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна 
сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок 
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації 
Групою продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких 
виникають фінансові активи. Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик, 
дорівнює балансовій вартості дебіторської заборгованості та грошових коштів на банківських 
рахунках, що розкриті у Примітці 20 та Примітці 25.

Перед прийняттям будь-якого нового клієнта Група використовує внутрішню кредитну 
систему для оцінки кредитної якості окремо для кожного потенційного клієнта.

Концентрація кредитного ризику-У  Г рули існує концентрація кредитного ризику. Станом 
на 31 грудня 2018 року у Групи було 5 контрагентів (у 2017 році - 5 контрагентів) з загальною 
сукупною заборгованістю 3 052 746 тисяч гривень (у 2017 році -  2 085 602 тисяч гривень), 
або 59% від загальної суми торгової дебіторської заборгованості та іншої дебіторської 
заборгованості (у 2017 році - 57%).
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Концентрація доходів за клієнтами

Нижче наведені доходи від реалізації Групи від 5 найбільших клієнтів

2018 рік 2017 рік

Клієнт А 5 945 794 7 672 411
Клієнт Б 3 981 953 2 641 769
Клієнт В 3 147 301 1 623 025
Клієнт Г 1 626 693 1 302 939
Клієнт Ґ 1 480 249 1 368 775

Усього 16181 990 14 608 919

Оцінка очікуваних кредитних збитків (ОКЗ). Очікувані кредитні збитки -  це оцінка 
приведеної вартості майбутніх недоотриманих грошових коштів, зважена з урахуванням 
імовірності (тобто середньозважена величина кредитних збитків із використанням 
відповідних ризиків настання дефолту в певний період часу в якості вагових коефіцієнтів). 
Оцінка очікуваних кредитних збитків є об’єктивною та визначається шляхом встановлення 
діапазону можливих наслідків. Очікувані кредитні збитки оцінюються на основі чотирьох 
компонентів, які використовує Група: ймовірність дефолту, сума заборгованості на момент 
дефолту, збиток у разі дефолту та ставка дисконтування.

Сума заборгованості на момент дефолту -  це оцінка ризику на майбутню дату дефолту з 
урахуванням очікуваних змін у сумі ризику після завершення звітного періоду, включаючи 
погашення основної суми боргу і сплату процентів, та очікуване використання коштів за 
кредитними зобов’язаннями. Ймовірність дефолту (Рй) -  це оцінка ймовірності настання 
дефолту протягом певного періоду часу. Збиток у разі дефолту (Ю й) -  це оцінка збитку, що 
виникає у випадку дефолту. Вона заснована на різниці між договірними грошовими потоками 
до виплати і потоками, які кредитор очікує отримати, у тому числі від реалізації забезпечення. 
Зазвичай, цей показник виражається в процентах від заборгованості на момент дефолту 
(ЕАО). Очікувані збитки дисконтуються до приведеної вартості на кінець звітного періоду. 
Ставка дисконтування -  це ефективна процентна ставка (ЕПС) за фінансовим інструментом 
або її приблизна величина.

Група застосовує спрощений підхід до створення резервів під очікувані кредитні збитки, 
передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву під очікувані збитки за весь 
строк інструменту. Весь строк дії інструмента дорівнює залишковому строку дії договору до 
терміну погашення боргових інструментів з коригуванням на непередбачуване дострокове 
погашення, якщо таке має місце.

Група оцінює збитки, які виникають у результаті настання всіх можливих подій дефолту 
протягом залишкового строку дії фінансового інструмента. Модель «12-місячні очікувані 
кредитні збитки» являє собою частину очікуваних кредитних збитків за весь строк, які 
виникають у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, настання яких можливе 
протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду або протягом строку дії фінансового 
інструмента, який залишився, якщо він становить менше року.

Оцінка керівництвом очікуваних кредитних збитків для підготовки цієї консолідованої 
фінансової звітності основана на оцінках на визначений момент часу, а не на оцінках за весь 
цикл, що, як правило, використовуються для регуляторних цілей. В оцінках використовується 
прогнозна інформація. Отже, ОКЗ відображають зважену з урахуванням імовірності динаміку 
основних макроекономічних змінних, які впливають на кредитний ризик.

Для оцінювання ймовірності дефолту Група визначає дефолт як ситуацію, за якої ризик 
відповідає одному чи декільком із нижчезазначених критеріїв:
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)____________

35. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

• прострочення позичальником договірних платежів перевищує 90 днів;
• позичальник відповідає нижчезазначеним критеріям імовірної неплатоспроможності:
• позичальник скорочує/припиняє діяльність;
• позичальник є неплатоспроможним;
• позичальник порушив фінансову(-і) умову(-и);
•  зростає ймовірність того, що позичальник почне процедуру банкрутства.

Оцінка на індивідуальній основі базується на оцінці Групою можливості повернення 
відповідних балансів дебіторської заборгованості. Якщо погіршення кредитоспроможності 
основного клієнта або фактичні неплатежі вище, ніж було оцінено, фактичні результати 
можуть відрізнятися від цих оцінок. Збитки на основі індивідуальної оцінки визначаються як 
поточна вартість різниці між: (і) договірними грошовими потоками, що підлягають суб'єкту 
господарювання за контрактом; і; (іі) грошові потоки, які суб'єкт господарювання очікує 
отримати.

Для іншої дебіторської заборгованості оцінювання ризику дефолту встановлюється як для 
заборгованості зі схожими характеристиками.

Ринковий ризик. Група наражається на ринкові ризики. Ринкові ризики пов’язані з 
відкритими позиціями за іноземними валютами, а також процентними активами і 
зобов’язаннями. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Групою, 
дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не запобігає 
виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.

Валютний ризик -  Відносно валютного ризику, керівництво встановлює ліміти на рівень 
коливання відносно кожної валюти та загалом для позицій овернайт та інтрадей, які щоденно 
контролюються.

Балансова вартість монетарних активів та зобов'язань Групи, деномінованих в іноземній 
валюті, станом на звітну дату представлена наступним чином:

Доллар США_________  Євро

Активи
Торгова та інша дебіторська 

заборгованість 
Гроші та їх еквіваленти

31 грудня 
2018

1 135 004
3 799

31 грудня 
2017

878 574

31 грудня 
2018

31 грудня 
2017

Усього активів 1 138 803 878 574 - .

Зобов’язання
Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 446 959 469 393 136 629 63 342

Усього зобов’язань 446 959 469 393 136 629 63 342
Усього чисті активи / 
(зобов’язання) 691 844 409 181 (136 629) (63 342)
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35. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

У таблиці далі показана чутливість Групи до послаблення гривні на 20% по відношенню до 
долара СШАта євро станом на 31 грудня 2018 року та на 20% станом на 31 грудня 2017 року. 
Цей аналіз чутливості включає лише непогашені монетарні статті в іноземних валютах, і 
коригує їх перерахування на кінець періоду з урахуванням 20% зміни в курсах обміну валют 
станом на 31 грудня 2018 року та на 20% на 31 грудня 2017 року. Суми у таблиці показують 
збиток у результаті послаблення української гривні на відповідну дату відносно відповідної 
валюти.

 Долар США -  вплив_____  _________ Євро - вплив_________
2018 2017 2018 2017

Дохід/(збиток) 138 369 81 836 (27 326) (12 668)

Інший ціновий ризик. Група не зазнає впливу цінових ризиків на цінні папери.

Ризик ліквідності -  Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не зможе погасити 
свої зобов’язання при настанні строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Групи 
ретельним чином контролюється та управляється. Група використовує процес детального 
бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність достатніх 
ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.

Інформація за строками погашення фінансових активів та зобов’язань Групи станом на 
31 грудня 2018 року на основі найбільш ранньої дати, на яку Група може бути змушена 
здійснити оплату, та на основі недисконтованих потоків грошових коштів представлена таким 
чином:

ДоЗ
місяців

3 місяці - 
1 рік

Більше 1 
року

Більше 5 
років Усього

АКТИВИ
Торгова та інша 2 400 999 2 175 814 26 779 4 603 592
дебіторська 
заборгованість 
Грошові кошти та 
їх еквіваленти 101 945 101 945

Усього активів 2 502 944 2 175 814 26 779 . 4 705 537

ДоЗ
місяців

3 місяці - 
1 рік

Більше 1 
року

Більше 5 
років Усього

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгостокова
кредиторська
заборгованість 11 173 5 805 667 5 816 840
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість 6 061 260 3 764 475 9 825 735

Усього
зобов’язань 6 061 260 3 764 475 11 173 5 805 667 15 642 575

Чиста позиція (3 558 316) (1 588 661) 15 606 (5 805 667) (10 937 038)
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35. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Інформація за строками погашення фінансових активів та зобов’язань Групи станом на 
31 грудня 2017 року на основі недисконтованих потоків грошових коштів представлена таким 
чином:

Д о 3 
місяців

3 місяці - 
1 рік

Б ільш е 1 
року Усього

АКТИВИ
Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 3 001 734 1 075 832 42 537 4 1 2 0  103
Векселі отримані - 186 376 - 186 376
Г рошові кошти та їх 
еквіваленти 114 253 114 253

Усього активів 3 115 987 1 262 208 42 537 4 420 732

Д о 3 3 місяці - Б ільш е 1
31 грудня 
2017 року

місяців 1 рік року Усього

ЗО БО В'ЯЗАННЯ
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість 4 722 906 4 876 593 7 364 9 606 863

Усього зобов 'язань 4 722 906 4 876 593 7 364 9 606 863

Чиста позиція (1 606 919) (3 614 385) 35 173 (5 186 131)

36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця консолідована фінансова звітність була затверджена до випуску Головою Правління 
паном Овчаренко П. В. та Головним бухгалтером пані Оголяр О. Л., 2І жовтня 2019 року.

37. ПОДІЇЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

В квітні 2019 року Група уклала толінгову угоду з переробки української сирої нафти.

У червні-вересні 2019 році Група переглянула умови оплати торговельної та іншої 
кредиторської заборгованості у розмірі близько 1,878,874 тисяч гривень, що призвело до 
відстрочки погашення цієї суми з 2019 року до 2020 рокую Група також отримала від 
ключових контрагентів, кредиторська заборгованість яких складає близько 4,678,605 тисяч 
гривень, зобов’язання не вимагати сум, що підлягають сплаті до кінця серпня 2020 року, якщо 
Група не має достатніх коштів для погашення цієї заборгованості.

У квітні-липні 2019 року Група виплатила 1,340,567 тисяч гривень заборгованості, яка була 
реструктуризована на 31 грудня 2018 року раніше її контрактного строку.

У січні 2019 року Група уклала угоду з ПАТ «Укртранснафта» про транспортування 3,9 
мільйона тонн імпортної нафти трубопровідною системою ПАТ «Укртранснафта» в 2019
2022 роках.
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ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
(у тисячах гривень)

АКТИВ Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 4 424 6 661
Первісна вартість 1001 26 183 29 377
Накопичена амортизація 1002 (21 759) (22 716)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 930 651 964 484
Основні засоби 1010 4 860 681 4 488 902
Первісна вартість(1) 1011 5 382 069 5 702 382
Накопичений зно с(2) 1012 (521 388) (1 213 480)
Довгострокові фінансові інвестиції
Обліковані за методом участі в капіталі 1030 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 25 26 791
Відстрочені податкові активи 1045 - -

Інші необоротні активи 33 2 887
Усього за Розділом І 1095 5 795 814 5 489 725
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3 972 102 2 437 330
Виробничі запаси 1101 809 396 645 268
Незавершене виробництво 1102 1 359 703 710 211
Готова продукція 1103 1 738 645 984 232
Товари 1104 64 358 97 619
Короткострокові векселі до отримання 1120 186 376 -

Дебіторська заборгованість за продукцію товари роботи 
послуги 1125 3 520 456 4 219 950
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 378 659 1 726 686
з державним бюджетом 1135 76 865 302 632
у тому числі з податку на прибуток 1136 67 323 66 259
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 205 725 424 090
Гроші кошти та їх еквіваленти 1165 114 276 101 945
Усього за розділом II 1195 8 454 459 9 212 633
Усього активи 1300 14 250 273 14 702 358
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ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
(у тисячах гривень)_____________________________

ПАСИВ Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного  
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Акціонерний капітал 1400 740 638 740 638
Капітал у дооц інках(3) 1405 3 638 334 3 638 334
Додатковий капітал 1410 5 032 889 5 025 845
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (8 444 886) (8 765 961)
Усього за Розділом І 1495 966 975 638 856

II. Довгострокові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 364 479 298 180
Пенсійні зобов'язання 1505 329 439 352 564
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - 987 370
Усього за розділом II 1595 693 918 1 638114

ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 - -

Заборгованість за векселями 1605 - -

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -

товари роботи послуги 1615 6 839 665 5 682 507
розрахунками з бюджетом 1620 1 024 707 898 524
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1625 7 881 7 595
розрахунками з працівниками 1630 31 311 33 974

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635

1 561 285 1 769 913

Інші забезпечення (поточні) 1660 191 421 89 408
Інші поточні зобов’язання 1690 2 933 110 3 943 467
Усього за розділом III 1695 12 589 380 12 425 388
УСЬОГО ПАСИВ 1900 14 250 273 14 702 358

Рядок 1011 відображає первісну або переоцінену вартість основних засобів;
121 Рядок 1012 відображає накопичений знос та знецінення;
(3> Рядок 1405 Капітал у дооцінках відображає вплив гіперінфляції ЩО існувала в Україні з дати внесення акціонерного капіталу і 
до 1 січня 2001 року та прибуток від переоцінки основних засобів.

0. Л. Оголяр
Голова Правління Головний бухгалтер
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ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ЗБИТОК 
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень)_________________________

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
І. Прибутокї(збиток)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт 
послуг) 2000

35 958 151 33 303 985

Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг) 2050 (40 864 611) (33 947 638)
Валовий:

Прибуток 2090
-

Збиток 2095 (4 906 460) (643 653)
Інші операційні доходи 2120 1 360 942 330 809
Адміністративні витрати 2130 (502 059) (406 539)
Витрати на збут 2150 (825 140) (914 967)
Інші операційні витрати 2180 (350 174) (433 611)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

Прибуток 2190
-

Збиток 2195 (5 222 891) (2 067 961)
Дохід від інвестицій в капітал 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 5 590 032 481 974
Інші доходи 2240 8 907 14
Фінансові витрати 2250 (698 281) (754 630)
Збитки від інвестицій в капітал 2255 (250) -

Інші витрати 2270 (63 344) (70 601)
Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування:
Прибуток 2290
Збиток 2295 (385 827) (2 411 204)

Кредит з податку на прибуток 2300 64 752 (91 330)
Чистий:

Прибуток 2350
-

Збиток 2355 (321 075) (2 319 874)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (7 044) 3 716817
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Інший сукупний дохід 2445 - (142 886)
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (7 044) 3 573 931
Податок на прибуток пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - (643 308)
Інший сукупний дохід після оподаткування (1> 2460 - 2 930 623
Сукупний дохід (сума рядків 2350 2355 та 2460) 2465 (328 119) 610 749

{1> Компоненти іншого сукупного доходу включають категорії що в майбутньому не будуть рекласифіковані у звіт про фінансові 
результати.
<4> Рядок 2445 показує переоцінку пенсійних зобов'язань -  збиток у сумі 142 886 тис. грн. (2016 рік - прибуток у сумі 4 206 тис. грн).
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ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ЗБИТОК 
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах гривень)_______________________________________

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ПАТ “УКРТАТНАФТА”

Стаття Код
рядк

а

За звітний 
період

За
попередній

період

1 2 3 4
Матеріали 2500 36,261 972 29 970 077
Витрати на персонал 2505 860 455 659 416
Внески до фондів соціального страхування 2510 182 807 137 738
Знос та амортизація 2515 715 706 174 792
Інші операційні витрати 2520 1 313 277 1 321 266
Усього 2550 39 334 217 32 263 289

П. В. Овчаренко О. Л. Оголяр
Голова Правління Головний бухгалтер
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК
(у тисячах гривень)______ ________________ _______

Стаття Код
рядк

а

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів робіт послуг) 3000 36 605 913 36 982 898
Повернення податків і зборів 3005 - -

в тому числі ПДВ 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 10 469 9019
Повернення авансів 3020 172 686 476 993
Процентів на кошти на поточних рахунках у банківських 
установах 3025

5 961 4 377

Штрафних санкцій від позичальників (штрафів пені) 3035 909 133
Операційної оренди 3040 220 174 3 230
Інші надходження 3095 806 467
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт послуг) 3100 (24 950 833) (22 370 963)
Персонал 3105 (680 714) (505 052)
Внески до фондів соціального страхування 3110 (213 003) (139 770)
Податки та збори 3115 Ц12 447 625) (12 273 656)
Зобов'язань з податку на прибуток 3116 - (118)
Зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (2 755 453) (3 075 467)
Інших податків та зборів 3118 (9 692 1721 (9 198 071)
Повернення авансів 3140 (1 897) (282 702)
Цільових внесків 3145 (68 005) (41 732)
Інші платежі 3190 (121 108) (825 856)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (1 467 073) 1 843 386

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

майнових комплексів 3205 3 13
Надходження від отриманих:

ВІДСОТКІВ 3215 340 264
Отримання позик 3230 109 009 81 205
Витрачання на придбання:

необоротних активів 3260 (413 683) (327 009)
Надання кредитів 3275 - (208 200)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (304 340) (453 727)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Отримання позик 3305 2 267 285 4 976 932
Витрачання на:
Погашення позик 3350 (507 033) (6 435 579)
Сплату відсотків 3360 - -

Платежі з фінансового лізингу 3365 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 760 252 (1 458 647)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (11 161) (68 988)
Залишок коштів на початок року 3405 114 276 181 787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (1 170) 1 477
Залишок коцри£Гна кінець року І 3415 101 945 | 114 276

П. В. Овчаренко О. Л. Оголяр
Голова Правління Головний бухгалтер
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ПАТ “УКРТАТНАФТА”

ДОДАТКОВА ФОРМА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ЗА 2018 ФІНАНСОВИЙ РІК 
(у тисячах гривень)

Стаття Код
рядка

Акціонер
ний

капітал

Капітал у 
дооцінках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозподі
лений

прибуток

Неопла-
чений

капітал

Вилуче
ний

капітал

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 740 638 3 638 334 5 032 889 - (8 444 886) - - 966 975
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (321 075) - - (321 075)
Інший сукупний збиток за звітний період 4110 - (7 044) - - - - - (7 044)
Переоцінка основних засобів 4111 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку: - - - - - - - -

Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205

- - - - - - - -

Спрямування прибутку до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Внески учасників: - - - - - - - -

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу: - - - - - - - -

Викуп акцій (часток) 4260 - - _ - - - - -

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - . - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - (321 075) - - (328 119)
Залишок на кінець року 4300 740 638 3 631 290 5 032 889 - (8 765 961) - - 477 791

Голова Правління
О. Л. Оголяр 
Головний бухгал-
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