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№ 2604/1
(вихідний реєстраційний номер
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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Ющенко С. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24101605
4. Місцезнаходження: 02094, Україна, - р-н, м.Київ, вулиця Кракiвська, будинок 15/17, лiтера А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-05-40, (044 296-05-14
6. Адреса електронної пошти: y@ung.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Рiчна iнформацiя цiнних паперiв
(рiчний звiт) за 2018 рiк затверджена Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" (Протокол № 219 вiд
26.04.2019 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ung.com.ua/re
ports/reguljarna-rich
na-informaija-emite
nta

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iз змiнами та доповненнями,
приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати в регулярнiй рiчнiй iнформацiї:
Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;
Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);
Iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення;
Iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва);

Iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);
Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);
Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими,
територiальними та iншими принципами не входить.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента
державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та
безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Рейтингова оцiнка не
здiйснювалась.
Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не зазначається, оскiльки нi емiтент, нi посадовi особи
емiтента не виступали сторонами у справi з позовними вимогами у розмiрi на суму 1 та бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента. Судовi справи стосовно емiтента з позовними вимогами у розмiрi
на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi
вiдсутнi.
Штрафнi санкцiї на емiтента в звiтному 2018 роцi не накладалися органами державної влади.
Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим
або рiвним пороговому значенню пакета акцiй в 2018 роцi не було.
Фiзичнi особи власники бiльше 5% вiд статутного капiталу Товариства вiдсутнi.
Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання
вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв
немає.
Випуск облiгацiй емiтентом не здiйснювався.
Iншi цiннi папери, емiтентом не випускалися.
Похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не емiтентом здiйснювалось, оскiльки борговi
цiннi папери не випускались.
Емiтент протягом звiтного перiоду власних акцiй не придбавав.
У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента, оскiльки
емiтент не здiйснював випуску таких цiнних паперiв.
У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру
статутного капiталу такого емiтента.
Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї",
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтентом не заповнювались, оскiльки
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Рiшення про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в
звiтному роцi не приймались та такi правочини не вчинялись.
Правочини з особами, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, в звiтному роцi не
вчинялись та рiшення про їх вчинення не приймались.
Акцiонернi або корпоративнi договори, акцiонерами (учасниками) такого емiтента, iнформацiя
яка наявна в емiтента протягом 2018 року не укладалися.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом не укладались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A00 778904
3. Дата проведення державної реєстрації
21.10.1996
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
7180800
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та
пенсiйного забезпечення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26001575866
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26006575872
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
АЕ 263248

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
03.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис

Товариство планує продовжувати професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Юридична фiрма "Енергоюрсервiс"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25290654
4) Місцезнаходження
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
5) Опис
Форма участi емiтента в юридичнiй особi: емiтенту належить частка в розмiрi 5,00% в
юридичнiй особi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Юридична фiрма "Енергоюрсервiс".
Емiтент в якостi внеску, не надавав активи, а частку придбано в iншого учасника за грошовi
кошти. Емiтенту належать права стосовно управлiння юридичною особою, в межах належної
частки 5% , вiдповiдно до статуту та чинного законодавства України
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКIФ"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14310253
4) Місцезнаходження
86123, Донецька область, м. Макiївка, вул. Тайожна
5) Опис
Форма участi емiтента в юридичнiй особi: емiтенту належать простi iменнi акцiї ПАТ
"СКIФ" в розмiрi 5,6834 % вiд статутного капiталу. Емiтент в якостi внеску, не надавав активи,
а простi iменнi акцiї придбанi в iншого акцiонера ПАТ "СКIФ" за грошовi кошти. Емiтенту
належать права стосовно управлiння юридичною особою, в межах належного вiдсотка акцiй
5,6834% , вiдповiдно до статуту та чинного законодавства України.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Поточне управлiння
Товариством здiйснюється Наглядовою радою та Правлiнням. Органiзацiйна структура
Товариства включає в себе:
1. Виконавчий орган Товариства
2. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту (контролю)
3. Управлiння з аналiзу та управлiння ризиками.
4. Вiддiл депозитарної дiяльностi
5. Юридичний вiддiл
6. Управлiння справами
7. Бухгалтерiя
8. Управлiння з аналiзу та управлiння ризиками
9. Адмiнiстратор системи

В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом, в 2018 роцi змiнилась органiзацiйна структура, у
зв'язку з включенням з 16.08.2018 року посади Адмiнiстратора системи.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 11 осiб, з них 1 особа - працiвник
за сумiсництвом.
Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи ,
позаштатнi працiвники вiдсутнi.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв 2522 тис. грн.
Фонд оплати працi в 2018 роцi порiвняно з попереднiм роком збiльшився в середньому на 6,63
%.
Кадрова полiтика емiтента спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, шляхом
самонавчання, проходження навчання та складанням квалiфiкацiйного iспиту за напрямками
пiдготовки фахiвцiв з питань фондового ринку, в навчальних закладах України, з якими
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку уклала договори про спiвробiтництво
щодо навчання фахiвцiв з питань фондового ринку, головних бухгалтерiв професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв. Працiвники, якi беруть участь у забезпеченнi здiйснення
фiнансових операцiй, проходять навчання та пiдвищення квалiфiкацiї згiдно Плану проведення
навчання працiвникiв щодо здiйснення заходiв з фiнансового монiторингу та Плану проведення
пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв щодо здiйснення заходiв з фiнансового монiторингу.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД)
01133, Україна, Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205
Емiтент провадить професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку i є членом ПАРД.
Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв є неприбутковим договiрним
об'єднанням учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку з торгiвлi цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть та iншу професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку, яка здiйснюється на пiдставi лiцензiї.
Функцiї та термiн участi товариства в СРО ПАРД визначається законодавством та внутрiшнiми
документами ПАРД.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2018 року з боку третiх осiб не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського
облiку у 2018 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями,
Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та наказу № 291217/04 вiд 29.12.2017 року
"Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку у ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ" .
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом.
Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи,
термiн корисного використання яких бiльше одного року.
Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюються прямолiнiйним
методом. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi
реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної
iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну
продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на
доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються
з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi Компанiя оцiнює за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносить до iнших операцiйних прибуткiв або збиткiв. До
цього портфелю Компанiя включає цiннi папери, що обертаються на вiдкритому ринку та мають
котирування. На звiтну дату проводиться аналiз котирувань акцiй на пiдставi даних про бiржовi
торги, що наведено Українською асоцiацiєю iнвестицiйного бiзнесу (УАIБ).
При визначеннi доходу та витрат
в звiтному перiодi використовувався метод
нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент
виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського
облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної
програми "1С-бухгалтерiя".
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом дiяльностi пiдприємства є депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Обслуговування рахункiв у цiнних паперах здiйснюється за централiзованою системою, за
допомогою програмного продукту Нацiонального депозитарiю України "Оберон Депо".
Програмне забезпечення вiдповiдає вимогам чинного законодавства України щодо забезпечення
конфiденцiйностi та цiлiсностi iнформацiї, її захисту вiд впливу зовнiшнiх i внутрiшнiх
факторiв. Використання сучасних програмних та апаратних засобiв повнiстю виключає
можливiсть несанкцiонованого доступу до iнформацiї стороннiми особами. Компанiя пропонує
клiєнтам ряд супутнiх послуг, таких, як: розрахунок та виплата дивiдендiв акцiонерам,
проведення загальних зборiв акцiонерiв (розсилка повiдомлень, розробка регламенту, пiдготовка
протоколiв, проектiв рiшень зборiв, узгодження документiв з акцiонерами, проведення
реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на збори, пiдрахунок результатiв голосування). ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" має досвiд проведення виплати дивiдендiв
великим компанiям, наприклад, таким, як ПАТ "Укрнафта". Основний ринок збуту послуг, що їх
надає ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", не виходить за межi України.
Станом на 31.12.2018 р. Компанiя обслуговує бiльш 100 000 рахункiв в цiнних паперах. Щодо
iнформацiї про особливостi розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтента, то
потрiбно сказати, що ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" здiйснює дiяльнiсть
на фондовому ринку України. На фондовому ринку дiє близько 35 тисяч акцiонерних товариств.
ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" вносить свою частку у розвиток
українського фондового ринку, формуючи високi стандарти надання спецiалiзованих послуг
депозитарної установи, пропонуючи вiтчизняним акцiонерним товариствам широкий спектр
якiсних послуг всiх видiв операцiй з цiнними паперами. Забезпечити стабiльний розвиток
депозитарної установи можна лише постiйно дбаючи про змiцнення ринкових позицiй,
залучення нових клiєнтiв, розширення супутних послуг в умовах суттєвої конкуренцiї.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
1. Додаткова угода № 2 вiд 25.03.2015 року до договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №
816-БВ вiд 30.12.2013 року. Змiна договiрної суми. 6 039 909,94 грн., 40,37 % вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Затверджено Рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 12.03.2015 року (п. 11.1
протоколу № 30 вiд 12.03.2015 року) попередньо схвалено значнi правочини. Пiдтверджено
Наглядовою радою
вчинення правочину попередньо схваленого Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
2. Додаткова угода № 3 вiд 29.07.2015 року до договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №
816-БВ вiд 30.12.2013 року. Розiрвання договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 816-БВ вiд
30.12.2013 р. 5 659 542,10 грн., 37,8 % вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi. Затверджено Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 12.03.2015 року (п. 11.1 протоколу № 30 вiд 12.03.2015 року)

попередньо схвалено значнi правочини. Пiдтверджено Наглядовою радою вчинення правочину
попередньо схваленого Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
3. Договiр № 629-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 30.07.2015 року. Продаж цiнних
паперiв ПАТ "ОСТ-IНВЕСТ" в кiлькостi 8973 шт.; ПАТ "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ
УПРАВЛIННЯ" в кiлькостi 4232 шт. 1 633 500,00 грн., 10,9 % вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Затверджено Наглядовою радою вчинення
правочину попередньо схваленого Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
4. Договiр № 632-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 30.07.2015 року. Покупка цiнних
паперiв ПАТ "Екотехнологiї" в кiлькостi 259260 шт. 6 137 000,00 грн., 41,01% вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Затверджено Рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 12.03.2015 року (п. 11.1
протоколу № 30 вiд 12.03.2015 року) попередньо схвалено значнi правочини. Пiдтверджено
Наглядовою радою
вчинення правочину попередньо схваленого Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
5. Договiр № 633-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 30.07.2015 року. Покупка цiнних
паперiв ПАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" в кiлькостi 37550 штук.1 633 500,00
грн., 10,9 % вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Пiдтверджено Наглядовою радою вчинення правочину попередньо схваленого Загальними
зборами акцiонерiв Товариства.
6. Договiр № 747-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.09.2015 р. Продаж цiнних паперiв
ПАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" в кiлькостi 37550 шт., ПАТ "ФIНАНСОВИЙ
СТАНДАРТ" в кiлькостi 7963 шт. 1 886 325,00 грн., 12,61 % вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пiдтверджено Наглядовою радою вчинення правочину
попередньо схваленого Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
7. Договiр № 746-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.09.2015 року. Продаж цiнних
паперiв ПАТ "Екотехнологiї" в кiлькостi 259260 шт., ПАТ "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" в кiлькостi
11553 шт.
10 074 744,00 грн., 67,33 % вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi. Затверджено Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 12.03.2015 року (п. 11.1 протоколу № 30 вiд 12.03.2015 року)
попередньо схвалено значнi правочини. Пiдтверджено Наглядовою радою вчинення правочину
попередньо схваленого Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
8.
Купiвля цiнних паперiв ПАТ "Нафтова компанiя "Ойл Сiтi". Договiр № 816-БВ
купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 30.12.2013 року. Кiлькiсть 17580 штук. Номiнальна вартiсть
ЦП 10 (Десять) грн. 00 копiйок.Загальна вартiсть 563 000,00 (П'ятсот шiстдесят три тисячi) дол.
США 00 цент. , що складає еквiвалент 4 500 059,00 (Чотири мiльйони п'ятсот тисяч п'ятдесят
дев'ять) грн. 00 коп. 25,68 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi.
9. Розiрвання договору купiвлi-продажу цiнних паперiв ПАТ "Київшляхбуд". Додаткова угода
№ 1 вiд 30.12.2013 року до договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № Б100-10А вiд 29.09.2010
року, якою розiрваний вищезазначений договiр. Сума договору купiвлi-продажу цiнних паперiв
№ Б100-10А вiд 29.09.2010 року, який розiрваний,
1 263 663 (Один мiльйон двiстi шiстдесят три тисячi шiстсот шiстдесят три) дол. США 36 цент.
57,07 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
10. Договiр про переведення боргу № LUC-REN/21-03-16 вiд 21.03.2016 року. Сумма договору
10 074 744 грн., 66,98 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
11. Розiрвання договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 746-БВ вiд 28.09.2015 р. Додаткова
угода № 1 вiд 10.10.2016 року до договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 746-БВ вiд
28.09.2015 року. Сумма договору 5 824 069.00 грн., 38,72 % вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
12. Продаж цiнних паперiв ПАТ "ОСТ-IНВЕСТ" в кiлькостi 8973 шт.; ПАТ "СИЛОВI
ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ" в кiлькостi 4232 шт. Договiр № 629-БВ

купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 30.07.2015 року. Сумма договору 1 633 500,00 грн., 10,9 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
13. Купiвля цiнних паперiв ПАТ "ДнiпроАЗОТ" в кiлькостi 23850000 шт.; Договiр № 487-БВ
купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 24.11.2017 року. Сума договору 5 824 500 грн., 62,63 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 27.04.2017 року попередньо
надано згоду на вчинення значних правочинiв. Пiдтверджено Наглядовою радою згоду на
вчинення правочину.
14. Продаж цiнних паперiв ПАТ "ДнiпроАЗОТ" в кiлькостi 23850000 шт.; Договiр № 488-БВ
купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 24.11.2017 року. Сума договору 5 829 000 грн., 62,68 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 27.04.2017 року попередньо
надано згоду на вчинення значних правочинiв. Пiдтверджено Наглядовою радою згоду на
вчинення правочину.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Компанiї використовуються та утримуються за мiсцем знаходження ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ". Значних правочинiв у 2018 роцi стосовно
основних засобiв не було. Використання активiв не позначається на екологiї. Екологiчнi
питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Плани
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не складались,
оскiльки дiяльнiсть емiтента полягає у наданнi послуг, а не виробництвi товарiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" є оператором фондового ринку України i
на його дiяльнiсть впливає багато факторiв. Серед них можна назвати полiтичнi фактори, рух
акцiй, обмеження iнвестицiйної привабливостi пiдприємств, присутнiсть на ринку iноземних
iнвесторiв, низька платоспроможнiсть емiтентiв, депонентiв та контрагентiв. та iнше. Дiяльнiсть
емiтента жорстко регламентується вимогами законодавства, що стосується випуску, обiгу
цiнних паперiв, облiку цiнних паперiв, прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами.
Будь-якi змiни законодавства призводять до безпосереднього перегляду процедур, документiв,
iнших вимог до дiяльностi емiтента.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є:
- доходи вiд виконаних робiт
- доходи вiд депозитних операцiй.
Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягаються в
збiльшеннi отримання доходiв вiд: надання депозитарних послуг; iнформацiйного та
органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерних товариств; пiдготовки
особливих iнформацiй та рiчних iнформацiй емiтентiв цiнних паперiв (рiчних звiтiв) для
розмiщення та подання до НКЦПФР; консультацiй з питань обiгу цiнних паперiв та облiку прав
власностi на них; надання iншiихпослуг, не заборонених законодавством, щодо цiнних паперiв,
випущених емiтентами.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
(загальний пiдсумок) становить 5 829 000 (П'ять мiльйонiв вiсiмсот двадцять дев'ять тисяч) грн.
00 коп. Очiкуваний прибуток залежатиме вiд ринкової вартостi на момент виконання договору.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя розвитку Компанiї спрямована на закрiплення позицiй, як провiдної депозитарної
установи, як надiйного партнера i консультанта вiтчизняних акцiонерних товариств та
депонентiв депозитарної установи, що базується на наступних засадах:
- забезпечення умов подальшого стабiльного розвитку пiдприємства,
- розширення спектру послуг Товариства зi збереженням їх традицiйно високого якiсного рiвня,
- збiльшення кiлькостi клiєнтiв Товариства через посилення його маркетингової дiяльностi,
- подальше вдосконалення методiв обслуговування депонентiв та емiтентiв iменних цiнних
паперiв.
Наше Товариство планує в подальшому здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдженнями та розробками Компанiя не займається.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
1. Станом на 31.12.2018 року Статутний капiтал Компанiї заявлений вiдповiдає сплаченому. Вiн
складається з 71808 акцiй загальною номiнальною вартiстю 7180800 гривень.
2. ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" є членом Професiйної асоцiацiї
учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв, акцiонером Нацiонального депозитарiю України.
3. Фiзичних осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй у емiтента немає.
4. Всi облiгацiї: процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) та iншi цiннi папери не
реєструвались.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
* Загальнi збори
акцiонерiв

* Наглядова рада;
Служба
внутрiшнього
аудиту (контролю)

Структура

Персональний склад

У загальних зборах акцiонерного
товариства можуть брати участь особи,
включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на таку участь, або їх
представники. Участь у голосуваннi
мають право тiльки власники
голосуючих акцiй.

Реєстрацiя акцiонерiв (їх
представникiв) проводиться на пiдставi
перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах, складеного в
порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну
систему України, iз зазначенням
кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
Участь в загальних зборах беруть
особи, якi зазначенi в Перелiку
акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах, пiдписуного
головою реєстрацiйної комiсiї, який
обирається простою бiльшiстю голосiв
її членiв до початку проведення
реєстрацiї. Акцiонер, який не
зареєструвався, не має права брати
участь у загальних зборах.

Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради
Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради Рязанцева
Олена Василiвна
Секретар Наглядової ради Бокова
Наталя Геннадiївна
Член Наглядової ради Клевцур
Геннадiй Вiкторович

Внутрiшнiй аудитор
* Правлiння

Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння

Внутрiшнiй аудитор Швець Вадим
Анатолiйович
Голова Правлiння Ющенко Свiтлана
Олександрiвна
Член Правлiння Iваненко Олександр
Петрович
Член Правлiння Шпакiвська Ольга
Євгенiївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ющенко Свiтлана Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз", 24101605, Заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє.Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi
на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним
трудового договору (контракту), у тому числi:
керує поточними справами Товариства;
скликає засiдання Правлiння;
головує на засiданнях Правлiння;
органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю
Товариства;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм
чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань
перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та
технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
розробляє умови колективної угоди;
виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним
законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
та iншi.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння,
Член Наглядової Ради. Дана посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо
розмiру виплаченої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, наданої данiй посадовiй особi
емiтентом, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Дана посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 24 роки.
Обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Член Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ IНСТИТУТ", код ЄДРПОУ 00147134,
адреса: 04053, Україна, м.Київ, Кудрявський узвiз, 7.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iваненко Олександр Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)

23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз", 24101605, Начальник управлiння по веденню
реєстрiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє. Член Правлiння Товариства в межах своєї
компетенцiї:
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi
делегували Загальнi збори Товариства;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради,
Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств;
та iнше в межах, що визначенi Статутом та Положеннями товариства та що не суперечить
чинному законодавству.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння,
начальник юридичного вiддiлу, Член Наглядової Ради. Посадова особа, як Член Правлiння не
отримує винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, вiд емiтента. Дана посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 23 роки. Обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах: Член Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ
НАФТОГАЗОВИЙ IНСТИТУТ", код ЄДРПОУ 00147134, адреса: 04053, Україна, м.Київ,
Кудрявський узвiз, 7.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпакiвська Ольга Євгенiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IСГ Капiтал", 37079317, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2011, обрано безстроково
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi посадовою iнструкцiєю. Органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського
облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi

пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням
на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Дана посадова особа не
надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, у тому числi у
натуральнiй формi, наданої данiй посадовiй особi емiтентом, керуючись ст. 32 Конституцiї
України . Дана посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер, директор, лiквiдатор. Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 16 рокiв. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради. Представник акцiонера.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рязанцева Олена Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ", 03481879, iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою
Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
скликає засiдання Наглядової ради;
головує на засiданнях Наглядової ради;
органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi
(прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою
рiшення;

пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та
контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi
"Про Наглядову раду".
Рязанцева Олена Василiвна, обрана членом Наглядової ради, як представника акцiонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕРЛIНГ". Винагороду, у тому числi
у натуральнiй формi, посадова особа вiд емiтента не отримувала. Дана посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального
стажу роботи: 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: Директор.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "Телекомпанiя "ТЕТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи 16391959; член
Ревiзiйної комiсiї; 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.23, ПАТ "УКРНДIIНЖПРОЕКТ";
iдентифiкацiйний код юридичної особи 03329031, член Наглядової ради; 01054, Україна, м.
Київ, вул. Тургенєвська, 38.

1) Посада
Секретар Наглядової ради.
Представник акцiонера.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бокова Наталя Геннадiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Дорбуд",, 32835809, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження секретаря Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,
що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
та iнше в межах, що визначенi Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить
чинному законодавству.
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi, посадова особа вiд емiтента не отримувала. Дана
посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Бокову Наталю
Геннадiївну, обрано членом Наглядової ради, як представника акцiонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕРЛIНГ". Iнформацiя щодо загального стажу роботи:
30 рiк.Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: старший бухгалтер.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОБОС", iдентифiкацiйний код юридичної особи 32470815; Ревiзор;Україна, 01001, м.Київ,
ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офiс 703
1) Посада
Член Наглядової ради.
Представник акцiонера.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клевцур Геннадiй Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Аванта С", 33325174, декларант
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє. Повноваження члена Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до

Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,
що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
та iнше в межах, що визначенi Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить
чинному законодавству.
Винагороду, у тому числi у натуральнiй формi, посадова особа вiд емiтента не отримував. Дана
посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Клевцура
Геннадiя Вiкторовича, обрано членом Наглядової ради , як представника акцiонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬПIНА". Iнформацiя щодо
загального стажу роботи: 16 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Член Ревiзiйної комiсiї
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ IНСТИТУТ", код
ЄДРПОУ 00147134, адреса: 04053, Україна, м.Київ, Кудрявський узвiз, 7; ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ",
iдентифiкацiйний код юридичної особи 00278818, Член Наглядової Ради, 68600, Одеська обл.,
мiсто Iзмаїл, вулиця Нахiмова, будинок 300.

1) Посада
Внутрiшнiй аудитор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Вадим Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Диплом молодшого спецiалiста, Київський технiкум залiзничного транспорту
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", 24101605, Керуючий справами
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2018, обрано безстроково
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє.

Внутрiшнiй аудитор має право на:
- на ознайомлення з усiєю документацiєю Товариства та здiйснення нагляду за дiяльнiстю
будь-якого пiдроздiлу Товариства, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових
осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi;
- визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Товариства, вимогам
чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням
Товариства, якi визначають полiтику та стратегiю Товариства, процедуру прийняття i реалiзацiю
рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi;
- перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Товариства, фiнансову i статистичну
звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi
знаходяться у Товариства;
- перевiряти документи, пов'язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу;
- залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв лiцензiата для
виконання поставлених перед службою внутрiшнього аудиту (контролю) завдань (за згодою
керiвникiв структурних пiдроздiлiв);
- мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що
використовуються для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю,
яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї;
- з дозволу керiвника Товариства знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї
файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i
автономних комп'ютерних системах, а також розшифровувати цi записи;
- при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених
працiвниками Товариства, рекомендувати Наглядовiй Радi усунення їх вiд виконання обов'язкiв;
- при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Товариства
повiдомляти про такi випадки Наглядову Раду.

На внутрiшнього аудитора покладаються наступнi обов'язки:
1. Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи
внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику,
притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювати його.
2. Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства
встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на
них обов'язками.
3. Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у тому
числi нормативно-правових актiв НКЦПФР та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть
Товариства.

4. Iнформувати виконавчий орган Товариства про недопущення дiй, результатом яких може
стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР.
5. Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи
внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням.
6. Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства
документiв на всiх носiях.
7. Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово
висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, якi вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї,
якi наданi керiвництву Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Керуючий
справами ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ". Дана посадова особа не надала
згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, у тому числi у
натуральнiй формi, наданої данiй посадовiй особi емiтентом, керуючись ст. 32 Конституцiї
України. Дана посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 25 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає.

1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпакiвська Ольга Євгенiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IСГ Капiтал", 37079317, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Цiнними паперами товариства не володiє. Член Правлiння Товариства в межах своєї
компетенцiї: дiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi
делегували Загальнi збори Товариства;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради,
Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;

готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств;
та iнше в межах, що визначенi Статутом та Положеннями товариства та що не суперечить
чинному законодавству.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер, директор, лiквiдатор. Посадова особа, як Член Правлiння не отримує винагороди, в
тому числi в натуральнiй формi, вiд емiтента. Дана посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 16 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiння
Член Правлiння
Головний
бухгалтер, Член
Правлiння
Голова Наглядової
ради
Секретар
Наглядової ради
член Наглядової
ради
Внутрiшнiй
аудитор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Ющенко Свiтлана
Олександрiвна
Iваненко
Олександр
Петрович
Шпакiвська Ольга
Євгенiївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Рязанцева Олена
Василiвна
Бокова Наталя
Геннадiївна
Клевцур Геннадiй
Вiкторович
Швець Вадим
Анатолiйович
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,0028

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,0028

2

0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Будь-якi винагороди посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались в 2018
роцi.
Внутрiшньому аудитору Дорошенку Євгену Сергiйовичу пiд час звiльнення було виплачено
грошову компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчної вiдпустки в сумi 4125,20 грн.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ"

22465515

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

65003, Україна, Одеська обл., м.
Одеса, вул. Наливна, 15

8,432208

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи засновники емiтента вiдсутнi

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
8,432208
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Подальший розвиток емiтента полягає в здiйсненнi в порядку, передбаченому чинним
законодавством, професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi:
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Наданнi максимально повного комплексу професiйних послуг акцiонерним товариствам України
та депонентам, утриманнi наявних клiєнтiв та встановленнi нових дiлових i господарських
зв'язкiв, удосконаленнi якостi надання депозитарних послуг. В тому числi:
консультуваннi з питань обiгу цiнних паперiв та облiку прав власностi на них;
пiдготовцi та наданнi довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок
цiнних паперiв;
формуваннi звiтiв та довiдкових матерiалiв, що характеризують обiг цiнних паперiв;
iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченнi проведення загальних зборiв
акцiонерного товариства;
пiдготовцi рiчних звiтiв акцiонерних товариств до НКЦПФР;
послуги щодо розробки та приведення до вимог чинного законодавства установчих
документiв, документiв, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть акцiонерного товариства;
депозитарнi послуги депозитарної установи;
iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.
2. Інформація про розвиток емітента
Емiтент створений на пiдставi рiшення зборiв Засновникiв (протокол №2 вiд 17 жовтня 1996р.)
на необмежений термiн та зареєстроване Днiпровською районною адмiнiстрацiєю м.Києва
21.10.1996 р.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.02.2011 року ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" перейменоване у
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

(надалi - "Товариство").
Товариство є правонаступником всiх прав та обов'язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ". ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" вiдповiдно до рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 6 вiд 21.04.2000 року, Протокол № 8 вiд 20.04.2001
року),
є
правонаступником
усiх
прав
та
обов'язкiв
реорганiзованих
ЗАТ
"Укргаз-реєстр-консалтiнг" (код ЄДРПОУ 24582449) та ВАТ "Енергореєстр" (код ЄДРПОУ
24546956).
Товариство дiє на фондовому ринку з 1996 року. ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Лiцензiї АЕ 263248, виданої 03.09.2013
року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України: Професiйна
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи.
Розвиток емiтента полягає в провадженнi професiйної дiяльностi на фондовому ринку.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом
не вчинялися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi
пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану пiдприємства, якостi
його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок
перевищення витрат над доходами.
Виявлення загального фiнансового ризику (ризику банкрутства) здiйснюється Головним
бухгалтером Товариства, який за погодженням з керiвником Товариства здiйснює планування
бюджету Товариства, здiйснює аналiз поточних витрат та доходiв Товариства, прогнозує доходи
та витрати Товариства, здiйснює розрахунок пруденцiйних нормативiв вiдповiдно до вимог
чинного законодавства та забезпечує його фiксацiю i зберiгання на паперових носiях та в
електронному виглядi.
Головний бухгалтер в 2018 роцi здiйснював аналiз розрахованих показникiв на їх вiдповiднiсть
вимогам чинного законодавства та Системи управлiння ризиками Товариства, а саме:
розмiр власних коштiв протягом року був не менше мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законодавством для професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi депозитарної установи;
норматив достатностi власних коштiв Товариства протягом року становив бiльше 1;
коефiцiєнт покриття операцiйного ризику Товариства протягом року не опускався нижче
1.
Дебiторська заборгованiсть за цiннi папери в розмiрi 5 829 000,00 грн., в кiнцi грудня мiсяця
2018 року стала простроченою понад 30 днiв.
Головному бухгалтеру та керiвнику Товариства потрiбно здiйснювати контроль за погашенням
дебiторської заборгованостi в розмiрi 5 829 000,00 грн.
У зв'язку з простроченою понад 30 днiв дебiторською заборгованiстю за цiннi папери, розмiр
власних коштiв за грудень мiсяць 2018 року, був меншим мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законодавством для професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi депозитарної установи.

В Товариствi Система управлiння ризиками, затверджена Рiшенням Наглядової ради вiд
23.04.2018 року (Протокол № 198), розроблена вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної
дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1597 вiд 01.10.2015
року (надалi - Положення щодо пруденцiйних нормативiв), визначає основнi ризики професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи, встановлює
перелiк, порядок розрахунку та нормативнi значення пруденцiйних показникiв, що
застосовуються для їх вимiрювання та оцiнки, визначає вимоги до професiйних учасникiв
фондового ринку щодо запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв на їх дiяльнiсть, а також
встановлює перiодичнiсть здiйснення розрахункiв пруденцiйних показникiв та подання
результатiв таких розрахункiв, а також даних, на основi яких здiйснюються розрахунки, до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариству пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку: депозитарної
дiяльностi депозитарної установи притаманнi наступi види ризикiв:
загальний фiнансовий ризик;
операцiйний ризик;
репутацiйний ризик;
стратегiчний ризик.
Пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку: депозитарної дiяльностi
депозитарної установи операцiйний ризик є ключовим для Товариства.
Емiтент в 2018 роцi не укладав угод, щодо яких використовуються страхування кожного
основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
емiтент має незначну схильнiсть до цiнових ризикiв, оскiльки емiтент надає послуги на пiдставi
укладених договорiв на строк не менше одного року, з можливiстю автоматичної пролонгацiєю
договорiв..
емiтент не має схильностi до кредитного ризику, оскiльки емiтент не має кредитiв.
схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має
схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Принципи корпоративного управлiння Товариства, затверджено загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2018 року.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.
Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги, не

застосовувалась.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не вiдхиляється вiд положень Принципiв корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

12.04.2018
Дата проведення
77,6148
Кворум зборів
Порядок денний загальних зборiв Товариства:
Опис
1.
Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв,
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв.
3.
Розгляд
звiту
Правлiння
Товариства
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4.
Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5.
Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
6.
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
7.
Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
8.
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
9.
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення
Статуту в новiй редакцiї.
10.
Скасування дiючих та затвердження нових положень про загальнi
збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства.
11.
Вiдмiна дiючих принципiв корпоративного управлiння Товариства.
12.
Затвердження нових принципiв корпоративного управлiння
Товариства.
По першому питанню Порядку денного:
"Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв,
прийняття рiшення про припинення їх повноважень"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку
голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з
пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших
питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних
зборах акцiонерiв, обрати строком повноважень до моменту оголошення

про закiнчення зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства.
Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - пан Яновський Юрiй Васильович;
- Секретар Лiчильної комiсiї - пан Iванова Iрина Юрiївна.
Повноваження лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та
припиняються з моменту закiнчення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По другому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20
хвилин.
час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань
порядку денного - до 3 хвилин.
час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може
бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та
представникам Правлiння, Наглядової ради та бухгалтерiї Товариства,
головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам
реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням
порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та
секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної
комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного
питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування)
акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви
та запитання не розглядаються.
голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв
проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма
i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства
Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам загальних
зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для
кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами
проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки
Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для

голосування.
обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв
та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення
результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює голова загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн
вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi
пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого
представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є
акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г).
акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту
рiшення; ?). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу
кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне
голосування).
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються
пiд час пiдрахунку голосiв.
бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю,
якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у
ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв
або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв
загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя
вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання
порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без
використання бюлетенiв для голосування).
особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками,
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на
загальнi збори акцiонерiв не допускаються (окрiм представникiв засобiв
масової iнформацiї).
у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42
Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може
перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi в загальних зборах.
загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть
розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну
черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох
чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах.
на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку
денного, винесених на голосування. В разi вiдсутностi проекту рiшення з
питання порядку денного та вiдповiдного бюлетеню для голосування,
питання вважається таким, що на голосування не винесено.
з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення
загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi

загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом
голови Виконавчого органу Товариства.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По третьому питанню Порядку денного:
"Розгляд
звiту
Правлiння
Товариства
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
- Роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням
його установчих документiв.
Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По четвертому питанню Порядку денного:
"Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %

Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По п'ятому питанню Порядку денного:
"Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
- Затвердити висновки зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк без зауважень та
додаткових заходiв.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По шостому питанню Порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс)
Товариства за 2017 рiк.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По сьомому питанню Порядку денного:
"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства"

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
- Затвердити прибуток у розмiрi 492 815,59 грн. (чотириста дев'яносто двi
тисячi вiсiмсот п'ятнадцять гривень 59 копiйок), отриманий Товариством за
2017 рiк та розподiлити його наступним чином:
вiдрахування до Резервного капiталу 24 640,78 грн., що складає 5 %
вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 роцi;
направити для виплати дивiдендiв за 2017 рiк за привiлейованими
акцiями в сумi 1675,00 грн. (одна тисяча шiстсот сiмдесят п'ять гривень 00
копiйок), що складає 0,34 % вiд чистого прибутку, отриманого
Товариством за 2017 рiк. Спосiб виплати дивiдендiв за привiлейованими
акцiями - через депозитарну систему України, в порядку та строки
встановленi Наглядовою Радою Товариства 23.01.2018 року;
з метою розвитку i модернiзацiї пiдприємства, його технiчного
переобладнання, затвердити направлення грошових коштiв в сумi 466
499,81 грн. (чотириста шiстдесят шiсть тисяч чотириста дев'яносто дев'ять
гривень 81 копiйка), тобто 94,66% чистого прибутку, отриманого
Товариством за 2017 рiк, на фiнансування розвитку матерiально - технiчної
бази та фiнансово - господарської дiяльностi Товариства.
- Дивiденди за простими акцiями за результатами роботи Товариства в
2017 роцi не нараховувати та не сплачувати.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По восьмому питанню Порядку денного:
"Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2018 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.
По дев'ятому питанню Порядку денного:

0
0%

Голосiв

"Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом
викладення Статуту у новiй редакцiї"
загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та
затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз:
- приведенням окремих положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у
дiючому законодавствi України та, безпосередньо, у вiдповiднiсть до змiн
у Законi України "Про акцiонернi товариства".
Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв право
пiдпису Статуту в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства 12.04.2018 р.
Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через
представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в
установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту
Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По десятому питанню Порядку денного:
"Скасування дiючих та затвердження нових положень про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган товариства"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в
редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018
р., скасувати дiючi Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", Положення про
Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ",
Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ".
У зв'язку iз приведенням окремих положень Статуту Товариства у
вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України, затвердити новi:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ";
Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ";
Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ",
та встановити, що датою набуття чинностi Положення про Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ",
Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ

"УКРНАФТОГАЗ", Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата проведення державної реєстрацiї
Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.
Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положення
про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", Положення про Правлiння ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" в редакцiях, затверджених
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По одинадцятому питанню Порядку денного:
"Вiдмiна дiючих принципiв корпоративного управлiння Товариства"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Вiдмiнити Принципи корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ".
- Встановити, що датою втрати чинностi Принципiв корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата проведення
державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

0

Голосiв

0%

По дванадцятому питанню Порядку денного:
"Затвердження нових принципiв корпоративного управлiння Товариства"
Загальними зборами Товариства прийняте наступне рiшення:
Внести та затвердити змiни до Принципiв корпоративного

управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ".
Встановити, що датою набуття чинностi в новiй редакцiї Принципiв
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата
проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.
Делегувати Головi Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" право
пiдпису Принципiв
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ", затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
Рiшення прийняте.

Вид загальних зборів

чергові

0

Голосiв

0%

позачергові
X
11.12.2018
63,7144

Дата проведення
Кворум зборів
Порядок денний загальних зборiв:
Опис
1.
Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення (регламенту)
позачергових загальних зборiв Товариства.
3.
Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" значних правочинiв.
По першому питанню Порядку денного:
"Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв,
прийняття рiшення про припинення їх повноважень"
Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку
голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з
пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших
питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних
зборах акцiонерiв, обрати строком повноважень до моменту оголошення
про закiнчення зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства.

Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - пан Яновський Юрiй Васильович;
- Секретар Лiчильної комiсiї - пан Iванова Iрина Юрiївна.
Повноваження лiчильної комiсiї чиннi з моменту обрання та
припиняються з моменту закiнчення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 3 вiд 12.04.2018 року реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами реєстрацiйної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По другому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв"
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20
хвилин.
час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань
порядку денного - до 3 хвилин.
час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може
бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та
представникам Правлiння, Наглядової ради та бухгалтерiї Товариства,
головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам
реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням
порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та
секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної
комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного
питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування)
акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви
та запитання не розглядаються.
голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв
проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма
i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства
Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам загальних
зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для

кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами
проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки
Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для
голосування.
обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв
та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення
результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює голова загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн
вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi
пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого
представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є
акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г).
акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту
рiшення; ?). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу
кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне
голосування).
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються
пiд час пiдрахунку голосiв.
бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю,
якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у
ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв
або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв
загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя
вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання
порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без
використання бюлетенiв для голосування).
особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками,
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на
загальнi збори акцiонерiв не допускаються (окрiм представникiв засобiв
масової iнформацiї).
у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42
Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може
перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi в загальних зборах.
загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть
розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну
черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох
чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах.
на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку
денного, винесених на голосування. В разi вiдсутностi проекту рiшення з
питання порядку денного та вiдповiдного бюлетеню для голосування,
питання вважається таким, що на голосування не винесено.
з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення

загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi
загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом
голови Виконавчого органу Товариства.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
Рiшення прийняте.
(Протокол № 1 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв акцiонерiв).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По третьому питанню Порядку денного:
"Розгляд
звiту
Правлiння
Товариства
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства"
- Роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням
його установчих документiв.
Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 2 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По четвертому питанню Порядку денного:
"Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради"
Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 3 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По п'ятому питанню Порядку денного:
"Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду"
- Затвердити висновки зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк без зауважень та
додаткових заходiв.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 4 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По шостому питанню Порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк"

Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс)
Товариства за 2017 рiк.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 5 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв акцiонерiв).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По сьомому питанню Порядку денного:
"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства"
- Затвердити прибуток у розмiрi 492 815,59 грн. (чотириста дев'яносто двi
тисячi вiсiмсот п'ятнадцять гривень 59 копiйок), отриманий Товариством за
2017 рiк та розподiлити його наступним чином:
вiдрахування до Резервного капiталу 24 640,78 грн., що складає 5 %
вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 роцi;
направити для виплати дивiдендiв за 2017 рiк за привiлейованими
акцiями в сумi 1675,00 грн. (одна тисяча шiстсот сiмдесят п'ять гривень 00
копiйок), що складає 0,34 % вiд чистого прибутку, отриманого
Товариством за 2017 рiк. Спосiб виплати дивiдендiв за привiлейованими
акцiями - через депозитарну систему України, в порядку та строки
встановленi Наглядовою Радою Товариства 23.01.2018 року;
з метою розвитку i модернiзацiї пiдприємства, його технiчного
переобладнання, затвердити направлення грошових коштiв в сумi 466
499,81 грн. (чотириста шiстдесят шiсть тисяч чотириста дев'яносто дев'ять
гривень 81 копiйка), тобто 94,66% чистого прибутку, отриманого
Товариством за 2017 рiк, на фiнансування розвитку матерiально - технiчної
бази та фiнансово - господарської дiяльностi Товариства.
- Дивiденди за простими акцiями за результатами роботи Товариства в
2017 роцi не нараховувати та не сплачувати.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"

51 336 Голосiв

100 %

Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 6 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По восьмому питанню Порядку денного:
"Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк"
-

Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2018 рiк затвердити.

Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 7 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По дев'ятому питанню Порядку денного:
"Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом
викладення Статуту у новiй редакцiї"
Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та
затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз:
- приведенням окремих положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у
дiючому законодавствi України та, безпосередньо, у вiдповiднiсть до змiн
у Законi України "Про акцiонернi товариства".
Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв право
пiдпису Статуту в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства 12.04.2018 р.
Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через
представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в
установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту
Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:

Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
100 %

51 336 Голосiв

Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 8 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По десятому питанню Порядку денного:
"Скасування дiючих та затвердження нових положень про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган товариства"
З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в
редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018
р., скасувати дiючi Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", Положення про
Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ",
Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ".
У зв'язку iз приведенням окремих положень Статуту Товариства у
вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України, затвердити новi:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ";
Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ";
Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ",
та встановити, що датою набуття чинностi Положення про Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ",
Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ", Положення про Правлiння ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата проведення державної реєстрацiї
Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.
Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положення
про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", Положення про Правлiння ПрАТ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" в редакцiях, затверджених
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %

Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 9 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По одинадцятому питанню Порядку денного:
"Вiдмiна дiючих принципiв корпоративного управлiння Товариства"
Вiдмiнити Принципи корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ".
- Встановити, що датою втрати чинностi Принципiв корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата проведення
державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 10 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По дванадцятому питанню Порядку денного:
"Затвердження нових принципiв корпоративного управлiння Товариства"
Внести та затвердити змiни до Принципiв корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ".
Встановити, що датою набуття чинностi в новiй редакцiї Принципiв
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ", є дата
проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 р.

Делегувати Головi Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" право
пiдпису Принципiв
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ", затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
12.04.2018 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому
за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "За"
51 336 Голосiв
100 %
Голосувало "Проти" 0
Голосiв
0%
Голосувало "Утримався" 0
Голосiв
0%
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування
0
Голосiв
0%
Не брали участь у голосуваннi
0
Голосiв
0%
(Протокол № 11 вiд 12.04.2018 року лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування. Протокол пiдписано членами лiчильної комiсiї. Протокол
додається до протоколу загальних зборiв Товариства).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше

(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ФIНАНСОВА
(зазначити) КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" значних правочинiв

X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
нi
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
.

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: скликанi, але не проведенi загальнi збори вiдсутнi
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: скликанi, але не проведенi загальнi збори вiдсутнi
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

Кількість
осіб
1
3
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Комiтети не створенi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створенi
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети
не створенi.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Голова Наглядової ради
Опис:

Секретар Наглядової ради
Опис:

Член Наглядової ради
Опис:

Посада

Незалежний член
Так
Ні
X

Рязанцева Олена
Василiвна
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 32 вiд 27.04.2017р.)
прийнято рiшення про припинення повноважень дiючих (на
момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2017 р.)
Голови та членiв Наглядової ради Товариства, та прийнято
рiшення про обрання членом Наглядової ради Рязанцевої Олени
Василiвни, як представника акцiонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕРЛIНГ". Наглядовою
радою Товариства (протокол № 170 вiд 27.04.2017р.) прийнято
рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Рязанцеву
Олену Василiвну.
Змiн по посадовiй особi в 2018 роцi не було.
Бокова Наталя Геннадiївна
X
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 32 вiд 27.04.2017р.)
прийнято рiшення про припинення повноважень дiючих (на
момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2017 р.)
Голови та членiв Наглядової ради Товариства, та прийнято
рiшення про обрання членом Наглядової ради Бокової Наталi
Геннадiївни, як представника акцiонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕРЛIНГ". Наглядовою
радою Товариства (протокол № 170 вiд 27.04.2017р.) прийнято
рiшення обрати секретарем Наглядової ради Товариства Бокову
Наталю Геннадiївну.
Змiн по посадовiй особi в 2018 роцi не було.
Клевцур Геннадiй
X
Вiкторович
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 32 вiд 27.04.2017р.)
прийнято рiшення про припинення повноважень дiючих (на
момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2017 р.)
Голови та членiв Наглядової ради Товариства, та прийнято
рiшення про обрання членом Наглядової ради Клевцура Геннадiя
Вiкторовича, як представника акцiонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬПIНА".

Змiн по посадовiй особi в 2018 роцi не було.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого
органу та/або Ревiзором Товариства (у разi створення такого
X
органу), а також особи, якi згiдно законодавства України не
можуть бути посадовими особами органiв управлiння
Товариства.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
.
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному 2018 роцii Наглядова рада провела 28 засiдань, на яких були розглянутi такi питання:
1.
Про встановлення розмiру заохочувальної виплати для внутрiшнього аудитора
Товариства.
2.
Про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2017 рiк, порядку та строку їх виплати.
3.
Про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.
Про затвердження Системи управлiння ризиками.
5.
Про встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв, щодо
розмiщення грошових коштiв на строкових депозитах, без попереднього їх узгодження iз
Наглядовою радою.
6.
Про затвердження органiзацiйної структури Товариства.
7.
Про звiльнення внутрiшнього аудитора Товариства. Про призначення внутрiшнього
аудитора Товариства. Про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з
внутрiшнiм аудитором Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
8.
Про обрання аудиторської фiрми Товариства для проведення аудиторської перевiрки

рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, визначення умов договору, що
укладатиметься з аудиторською фiрмою та встановлення розмiру оплати її послуг.
9.
Про встановлення лiмiтiв (розмiрiв сум) для Правлiння Товариства на здiйснення
правочинiв, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою.
10.
та iншi.
По всiх питаннях, Наглядовою радою прийнятi позитивнi рiшення
У 2018 роцi Наглядова рада основну увагу придiляла питанням пiдвищення ефективностi роботи
Товариства. У полi зору Наглядової ради постiйно перебували питання поточного та
перспективного розвитку. Наглядова рада здiйснювала управлiння фiнансовими потоками та
контроль за роботою Правлiння та Товариства в цiлому.
У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада
здiйснювала монiторинг реалiзацiї Правлiнням Товариства певної стратегiї i планiв розвитку
Товариства. З метою виконання своєї функцiї Наглядова рада контролювала роботу Правлiння i
регулярно оцiнювала результати його дiяльностi.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
.
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння Ющенко Свiтлана
Олександрiвна
Член Правлiння Iваненко Олександр
Петрович
Член Правлiння Шпакiвська Ольга Євгенiївна

Функціональні обов'язки
Правлiння є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює
керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах,
встановлених Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння Товариства" та
законодавством України.
До компетенцiї Правлiння належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, окрiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради.
Права та обов'язки членiв Правлiння
Товариства визначаються Законом України
"Про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, Статутом Товариства та/або
Положенням "Про Правлiння", а також

контрактом, що укладається з кожним членом
Правлiння. Вiд iменi Товариства, контракт
пiдписує Голова Наглядової ради чи особа,
уповноважена на таке Наглядовою радою.
Правлiння Товариства в межах своєї
компетенцiї:
здiйснює керiвництво господарською
дiяльнiстю Товариства;
виконує покладенi на Правлiння
рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi
делегували Загальнi збори Товариства;
здiйснює органiзацiйно-технiчне
забезпечення Загальних зборiв, Наглядової
ради та iншi функцiї, визначенi Положенням
"Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його
фiлiй, вiддiлень;
готує проекти Статутiв дочiрнiх
пiдприємств, положень про фiлiї,
представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради
пропозицiї щодо призначення керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств;
дає пропозицiї з розподiлу i
використання прибутку, визначення розмiрiв
фондiв, якi створюються Товариством
вiдповiдно до чинного законодавства України,
розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить
їх на розгляд Наглядової ради та Загальних
зборiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння
на вимогу Наглядової ради Товариства;
приймає рiшення про здiйснення
будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з
розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, на
отримання кредитiв, тощо), якщо сума
правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми),
встановлений Наглядовою радою;
приймає рiшення про здiйснення
будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з
розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, на
отримання кредитiв, тощо), та обов'язково
отримує попередню згоду Наглядової ради на
здiйснення правочинiв, якщо сума правочину
перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений
Наглядовою радою;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
органiзовує матерiально-технiчне
забезпечення господарської та iншої

дiяльностi Товариства;
органiзовує фiнансово-економiчну
роботу, облiк i звiтнiсть, ведення
грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньоекономiчну
дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв та
структурних одиниць;
органiзовує роботу структурних
пiдроздiлiв Товариства;
органiзовує соцiально-побутове
обслуговування працiвникiв Товариства;
органiзовує архiв Товариства,
забезпечує роботу канцелярiї;
взаємодiє з постачальниками товарiв та
послуг, а також з споживачами продукцiї
Товариства;
контролює стан примiщень, споруд,
обладнання;
контролює рух матерiальних та
грошових цiнностей;
делегує частину повноважень
керiвникам Товариства, керiвникам фiлiй,
представництв i структурних одиниць
Товариства;
затверджує внутрiшнi документи
Товариства, регламенти, iнструкцiї, посадовi
iнструкцiї, правила та iншi документи щодо
здiйснення професiйної дiяльностi на ринку
цiнних паперiв;
затверджує внутрiшнi документи, що
визначають порядок надання фiнансових
послуг, а також iншi документи щодо
провадження депозитарної дiяльностi, окрiм
документiв, затвердження яких вiдповiдно до
вимог чинного законодавства вiдноситься до
компетенцiї Наглядової ради та/або Загальних
зборiв акцiонерiв;
затверджує вартiсть послуг, якi
надаються Товариством;
здiйснює своєчасне розкриття
(надання/опублiкування) Товариством
достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть, у
повнотi, порядку та строки встановленi
дiючим законодавством.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради
Товариства, Правлiння може виконувати
повноваження, якi згiдно з п. 9.2.3 Статуту
Товариства не вiднесенi до виключної

компетенцiї Наглядової ради.
Члени Правлiння, на пiдставi довiреностi
виданої Головою Правлiння або виконуючим
обов'язки Голови Правлiння, можуть бути
уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства в
усiх судах України з усiма правами,
передбаченими для позивача, вiдповiдача i
т.д. (повноваження самопредставництва
юридичної особи).
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння,
який обирається Наглядовою радою
Товариства.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi
на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно
до законодавства України та укладеного з ним
контракту, у тому числi:
*
керує поточними справами
Товариства;
*
скликає засiдання Правлiння;
*
головує на засiданнях Правлiння;
*
органiзує пiдготовку питань до
розгляду на засiданнях Правлiння;
*
органiзує ведення протоколу на
засiданнях Правлiння;
*
затверджує штатний розклад
Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв;
*
представляє Правлiння у
взаємовiдносинах з iншими органами
управлiння та контролю Товариства;
*
забезпечує виконання рiшень
Загальних зборiв, Наглядової ради,
Правлiння, норм чинного законодавства,
цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв
Товариства;
*
органiзує виконання планiв дiяльностi
Товариства, виконання Товариством
зобов'язань перед державою i контрагентами
за господарськими договорами, вимог по
охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо
охорони навколишнього природного
середовища;
*
органiзує збереження майна
Товариства i його належне використання;
*
органiзує ведення в Товариствi
бухгалтерського облiку та статистичної
звiтностi;
*
розробляє умови колективної угоди
(договору);
*
затверджує документи з питань
фiнансового монiторингу;

*
виконує iншi повноваження, покладенi
на нього як на керiвника пiдприємства
чинним законодавством, Загальними зборами,
Наглядовою радою чи Правлiнням
Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх
функцiй має право без довiреностi виконувати
дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
*
представляти Товариство у
взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними
особами, державними та iншими органами i
органiзацiями, у судi, господарському i
третейському судi, в iнших судових
установах;
*
укладати цивiльно-правовi угоди, у
тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi,
з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством України, Статутом,
внутрiшнiми нормативними актами
Товариства та рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння
Товариства;
*
розпоряджатися майном i грошовими
коштами Товариства у межах, встановлених
законодавством України, Статутом,
внутрiшнiми нормативними актами
Товариства та рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння
Товариства;
*
видавати довiреностi на здiйснення дiй
вiд iменi Товариства;
*
вiдкривати та закривати у банкiвських
установах поточнi та iншi рахунки
Товариства;
*
пiдписувати фiнансовi, банкiвськi,
процесуальнi та iншi документи;
*
видавати накази та розпорядження, якi
є обов'язковими для виконання усiма
працiвниками Товариства;
*
здiйснювати iншi дiї згiдно з
рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради
або Правлiння.
Голова Правлiння Товариства має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi
для виконання всiма працiвниками
Товариства.
Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим

та нерухомим майном або iнша угода,
укладена Головою Правлiння вiд iменi
Товариства на суму, що перевищує
встановлений для Правлiння лiмiт (розмiр
суми), без отримання попередньої згоди
Наглядової ради на укладання такої угоди,
визнається недiйсною та не пiдлягає
виконанню.
Опис

Змiн у структурi виконавчого органу за
звiтний перiод не було.
Результати роботи виконавчого органу та
аналiз дiяльностi виконавчого органу,
включаючи зазначення того, як дiяльнiсть
виконавчого органу зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi
товариства:
Правлiння Товариства за перiод з 01.01.2018
р. по 31.12.2018 р. пiд час виконання своїх
обов'язкiв керувалось законодавством
України, Статутом Товариства та
внутрiшнiми документами Товариства.
За 2018 рiк було проведено 12 засiдань
Правлiння, на яких були розглянутi та
прийнятi рiшення по таких питаннях:
про результати господарської
дiяльностi за пiдсумками кварталу,
премiювання працiвникiв Товариства;
затвердження внутрiшнього
положення про депозитарну дiяльнiсть
депозитарної установи;
про затвердження фiнансової звiтностi
Товариства до випуску;
про затвердження посадових
iнструкцiй;
про затвердження тарифiв на послуги
депозитарної установи.
Всi засiдання Правлiння вiдбувалися при
участi необхiдної кiлькостi членiв Правлiння.
За 2018 рiк виконавчим органом товариства
було здiйснено ряд заходiв, якi суттєво
пов'язанi з розвитком Товариства та
позитивно вплинули на
фiнансово-господарську дiяльностi
товариства, а саме:
збережена структура пiдприємства;
встановленi новi дiловi i господарськi
зв'язки, пов'язанi з основною дiяльнiстю
пiдприємства, що забезпечує ритмiчну роботу
Товариства.

Фiнансовий результат компанiї за звiтний
2018 рiк - прибуток у розмiрi 424052,82 грн.
Голова та Члени Правлiння компетентнi та
ефективнi при виконаннi своїх обов'язкiв
виконавчого органу.
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

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

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

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
.

(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Перевiрка проводилась не у звiтному 2018 роцi
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

2

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

Юридичнi особи якi прямо або
опосередковано є власниками
значного пакета акцiй (бiльше 10%
вiд статутного капiталу) емiтента
вiдсутнi
Фiзичнi особи якi прямо або
опосередковано є власниками
значного пакета акцiй (бiльше 10%
вiд статутного капiталу) емiтента
вiдсутнi

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

.

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

0

0

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

Кількість акцій

Підстава виникнення обмеження

Дата

кількість
акцій
70 133

з обмеженнями
3 991

Загальна кiлькiсть голосуючих
простих iменних акцiй емiтента
складає 66142 штук, що становить
94,309% вiд загальної кiлькостi
акцiй Товариства.
Iншi власники не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi та не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК
вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтентiв немає.

1 675

1 614

Загальна кiлькiсть голосуючих
простих привiлейованих акцiй
емiтента складає 61 штук, що
становить 3,642% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства.
Iншi власники не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi та не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК
вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не

виникнення
обмеження
13.10.2014

13.10.2014

враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтентiв немає.
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Наглядова рада складається з 3 (трьох) членiв, якi обираються Загальними зборами строком на 3
(три) роки.
Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до
закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Особи, обранi членами
Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради
обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування.
Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членiв простою
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд присутнiх на засiданнi або тих, якi приймають
участь у заочному голосуваннi (опитуваннi).
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5) в разi отриманням Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно iз законом,
може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити
iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
належить або їм сукупно належить).
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера
може бути визначений Наглядовою радою Товариства.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.

Посадова особа служби внутрiшнього аудиту (контролю) (Внутрiшнiй аудитор) призначається
за рiшенням Наглядової ради. Вимоги до посадових осiб служби внутрiшнього аудиту
(контролю) встановлюються Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю) та
вимогами чинного законодавства.
У разi звiльнення або на час вiдсутностi внутрiшнього аудитора наглядовою радою Товариства
призначається особа, яка тимчасово виконує внутрiшнього аудитора. На таку особу
поширюються обмеження, встановленi для внутрiшнього аудитора. Така особа може
призначатися на строк не бiльше нiж чотири мiсяцi безперервно.

Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю.
Правлiння складається з 3 (трьох) членiв (Голова Правлiння та два члени Правлiння), якi
обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.
Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну
повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну,
повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою складу Правлiння або до
припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Повноваження Голови або члена/членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi
Наглядовою радою Товариства незалежно вiд причин такого припинення.
Пiдставою для припинення повноважень Голови та членiв Правлiння є рiшення Наглядової
ради.
З припиненням повноважень члена Правлiння, одночасно припиняється дiя контракту,
укладеного з ним.
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним

прийняттям рiшення про призначення нового Голови Правлiння або особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження.

Головного бухгалтера приймає на роботу та звiльняє вiдповiдно до вимог чинного законодавства
Голова Правлiння.

У разi звiльнення посадових осiб, винагороди не виплачуються, а компенсацiї здiйснюються за
невикористанi днi вiдпустки або у iнших випадках встановлених законодавством України.
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Правлiнню Товариства, встановлення перелiку таких положень;
2) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв
рiшень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, затвердження проекту порядку денного та порядку денного,
проектiв рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних
зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших
цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках,
передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї
акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Товариством у випадках, встановлених
законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки
за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру
оплати його (її) послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв вiдповiдно до абз. 1-3 п. 9.1.13. цього Статуту та мають право на участь у

Загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12. цього Статуту;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
17) вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України
"Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону
України "Про акцiонернi товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинiв,
для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься iз депозитарною установою
та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651 Закону України "Про
акцiонернi товариства";
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
24) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
26) прийняття рiшення про створення та припинення дiяльностi спiльних пiдприємств, дочiрнiх
пiдприємств;
27) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової
полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення будь-яких правочинiв (в
т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими
коштами, на отримання кредитiв, тощо), без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою;
29) надання Правлiнню та Головi Правлiння Товариства попередньої згоди на здiйснення
будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину
перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою;
30) затвердження Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї та представництва,
затвердження, за поданням Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв Товариства;
32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та/або аудиторських
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у
вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття
рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових
осiб;
34) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
35) затвердження вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з

пересилкою документiв поштою на вимогу акцiонерiв Товариства;
36) затвердження положення про службу (пiдроздiл) внутрiшнього аудиту (контролю);
37) призначення керiвника та працiвникiв служби (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту (контролю)
та/або внутрiшнього аудитора;
38) затвердження системи управлiння ризиками, документiв Товариства, що визначають порядок
надання фiнансових послуг, а також iнших документiв щодо провадження депозитарної
дiяльностi, якщо чинним законодавством затвердження таких документiв вiднесено до
компетенцiї Наглядової ради;
39) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження
умов цивiльно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним, затвердження
Положення "Про корпоративного секретаря";
40) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з керiвником та працiвниками
служби (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
41) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
42) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
43) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення
щодо нього;
44) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi
товариства";
45) прийняття рiшення про визначення та змiну мiсцезнаходження Товариства;
46) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належать питання передбаченi
пiдпунктами 1) - 22), 24), 25), 37), 39) - 44) абзацу 1 пункту 9.2.3 цього Статуту. Такi питання не
можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком
випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства" та цим Статутом.
Повноваження, якi згiдно з чинним законодавством України не вiднесенi до виключної
компетенцiї Наглядової ради, за рiшенням Наглядової ради можуть виконуватись Правлiнням
Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих
функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на
Наглядову раду згiдно цього пункту Статуту.
Покладення функцiй та вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй здiйснюється
шляхом внесення змiн до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новiй редакцiї.
Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
?) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу
Товариства з правом дорадчого голосу;
д) забезпечувати за клопотанням Ревiзора/Ревiзiйної комiсiї (у разi створення/обрання в
Товариствi такого органу) чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства

аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань
дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
е) приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi
давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами
та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод
чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть
завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з
урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
є) призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий,
комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу
Правлiння Товариства;
ж) вимагати проведення перевiрки дiяльностi Товариства, в том числу позапланової, службою
(пiдроздiлом) внутрiшнього аудиту (контролю), ознайомлюватись з результатами перевiрки,
ознайомлюватись зi звiтами служби (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту (контролю);
з) обрати корпоративного секретаря;
и) розглядати питання що не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства, а також
розглядати питання на пiдставi звернень Голови Правлiння Товариства;
i) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України,
цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та
розумно.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою
Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд присутнiх на
засiданнi або тих, якi приймають участь у заочному голосуваннi (опитуваннi).
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
*
керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
*
скликає засiдання Наглядової ради;
*
головує на засiданнях Наглядової ради;
*
органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
*
органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
*
пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi
(прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою
рiшення;
*
пiдписує контракти з Головою та членами Правлiння;
*
пiдписує трудовi договори, що укладаються з керiвником та працiвниками та/або з
внутрiшнiм аудитором служби (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту (контролю);
*
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
*
представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та
контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
*
вносить пропозицiю щодо обрання корпоративного секретаря;
*
пiдписує контракт (цивiльно-правовий договiр) з корпоративним секретарем Товариства;
*
пiдписує трудовi договори, що укладаються з керiвником та працiвниками та/або з
внутрiшнiм аудитором служби (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту;
*
виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та Положеннi
"Про Наглядову раду".
Проведення внутрiшнього аудиту дiяльностi Товариства, в тому числi з питань здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, здiйснюється службою внутрiшнього аудиту
(контролю), яка утворюється у виглядi структурного пiдроздiлу або визначена окремої посадової
особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю). Працiвники служби внутрiшнього

аудиту або посадова особа, визначення для проведення внутрiшнього аудиту (контролю)- є
посадовими особами Товариства. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) пiдпорядковується
Наглядовiй радi.
Внутрiшнiй аудит (контроль) передбачає:
1) нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
2) контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
3) перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства;
4) аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки
перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
5) виконання iнших передбачених законами та положенням про службу внутрiшнього аудиту
(контролю) функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
Дiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) здiйснюється на пiдставi положення про
службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, яке затверджується рiшенням Наглядової
ради.
Вимоги до посадових осiб служби внутрiшнього аудиту (контролю) встановлюються
Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю) та вимогами чинного законодавств.
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) або визначена окрема посадова особа (Внутрiшнiй
аудитор) для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства звiтує перед Наглядовою
радою Товариства не рiдше нiж один раз на рiк та надає висновки та пропозицiї за результатами
поточних перевiрок.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв,
забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзора/Ревiзiйної комiсiї цього Товариства
(у разi створення/обрання в Товариствi такого органу).
Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про
акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням
"Про Правлiння", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi
Товариства, контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке
Наглядовою радою.
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до
законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числi:
*
керує поточними справами Товариства;
*
скликає засiдання Правлiння;
*
головує на засiданнях Правлiння;
*
органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
*
органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
*
затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
*
представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю
Товариства;
*
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм
чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
*
органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань
перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та
технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
*
органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
*
органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
*
розробляє умови колективної угоди (договору);
*
затверджує документи з питань фiнансового монiторингу;

*
виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним
законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою чи Правлiнням Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї
вiд iменi Товариства, у тому числi:
*
представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами,
державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в
iнших судових установах;
*
укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з
урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми
нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та
Правлiння Товариства;
*
розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених
законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та
рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства;
*
видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
*
вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
*
пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
*
видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма
працiвниками Товариства;
*
здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або
Правлiння.
Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно
до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд
iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства.
Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або iнша угода, укладена
Головою Правлiння вiд iменi Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правлiння
лiмiт (розмiр суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди,
визнається недiйсною та не пiдлягає виконанню.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi
делегували Загальнi збори Товариства;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради та iншi
функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств;
дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання
кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений
Наглядовою радою;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання
кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення
правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою

радою;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi
Товариства;
органiзовує
фiнансово-економiчну
роботу,
облiк
i
звiтнiсть,
ведення
грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї
Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
делегує частину повноважень керiвникам Товариства, керiвникам фiлiй, представництв i
структурних одиниць Товариства;
затверджує внутрiшнi документи Товариства, регламенти, iнструкцiї, посадовi iнструкцiї,
правила та iншi документи щодо здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв;
затверджує внутрiшнi документи, що визначають порядок надання фiнансових послуг, а
також iншi документи щодо провадження депозитарної дiяльностi, окрiм документiв,
затвердження яких вiдповiдно до вимог чинного законодавства вiдноситься до компетенцiї
Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв;
затверджує вартiсть послуг, якi надаються Товариством;
здiйснює своєчасне розкриття (надання/опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть, у повнотi, порядку та строки встановленi дiючим
законодавством.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства, Правлiння може виконувати повноваження,
якi згiдно з п. 9.2.3 Статуту Товариства не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Члени Правлiння, на пiдставi довiреностi виданої Головою Правлiння або виконуючим обов'язки
Голови Правлiння, можуть бути уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства в усiх судах України з
усiма правами, передбаченими для позивача, вiдповiдача i т.д. (повноваження
самопредставництва юридичної особи).
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення
бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення
ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя
контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження Звiту про
корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який
проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше
дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у
вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка була

включена до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була пiдготовлена у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9
частини 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою звiтнiстю Товариства.
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде
мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 статтi 40-1. Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок".

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
1) Мета провадження дiяльностi фiнансової установи:
- Вiдповiдно до Статуту Товариство створено з метою одержання прибутку, шляхом здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, та реалiзацiєю на його пiдставi економiчних
iнтересiв учасникiв. Предметом дiяльностi Товариства є: 1) здiйснення в порядку,
передбаченому чинним законодавством, професiйної дiяльностi на фондовому ринку: депозитарної дiяльностi: - депозитарної дiяльностi депозитарної установи; 2) здiйснення
зовнiшньоекономiчної дiяльностi в межах предмету дiяльностi.

2) Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням
на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року:
Товариство протягом 2018 року дотримувалось принципiв корпоративного управлiння,
затверджених загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 року,
якi розмiщенi за за
мiсцезнаходженням Товариства, вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння протягом
2018 року не було.

3) Власники iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою
установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк:
- Власники iстотної участi (що володiють бiльш 10% статутного капiталу) станом на 31.12.2018
р - вiдсутнi.

4) Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею
комiтети:
-Голова Наглядової ради Рязанцева Олена Василiвна;
-Секретар Наглядової ради Бокова Наталя Геннадiївна;
-Член Наглядової ради Клевцур Геннадiй Вiкторович.
Змiн наглядової ради за 2018 рiк не було. Комiтети наглядової радою не утворювались.

5) Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк:
Голова Правлiння Ющенко Свiтлана Олександрiвна;
Член Правлiння Iваненко Олександр Петрович;
Член Правлiння Шпакiвська Ольга Євгенiївна.
Змiн складу виконавчого органу за 2018 рiк не було.

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам
фiнансових послуг:
- факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам
фiнансових послуг вiдсутнi.

7) Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи,
в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу:
- заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у
тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу не застосовувались.

8) Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи:
708 028,04 грн.

9) Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року:
- полiтична та економiчна ситуацiя в державi Україна, низька платоспроможнiсть емiтентiв,
депонентiв та контрагентiв. Прострочення дебiторської заборгованостi в розмiрi 5 829 000,00
грн. понад 30 днiв, вплинуло на те, що розмiр власних коштiв за грудень мiсяць 2018 року, став
меншим мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством для
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи.

10) наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики;

- Система управлiння ризиками розроблена вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та Положення про пруденцiйнi нормативи професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарної дiяльностi та вимог до системи управлiння ризиками,
затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1597 вiд
01.10.2015 року, спрямована на закрiплення процедур виявлення, оцiнки та управлiння ризиками
пiд час провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. Система управлiння
ризиками (надалi - СУР) Товариства базується на дотриманнi принципу прибутковостi
дiяльностi, при забезпеченнi надiйного та безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю
та монiторингу всiх видiв ризику на всiх рiвнях, у тому числi з урахуванням взаємного впливу
рiзних категорiй ризикiв, при забезпеченнi оптимального рiвня спiввiдношення мiж
прибутковiстю дiяльностi та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Товариство пiд час
провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарної дiяльностi. В
Товариствi забезпечено безперервний процес функцiонування з вiдповiдним рiвнем
спiввiдношення мiж прибутковiстю дiяльностi та рiвнем ризикiв, що приймає на себе
Товариство пiд час провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарної
дiяльностi, хоча допущено прострочення дебiторської заборгованостi в розмiрi 5 829 000,00 грн.
понад 30 днiв.

11) Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
- за результатами перевiрки службою внутрiшнього аудиту (контролю) в 2018 роцi порушень
фiнансової, операцiйної, iнших систем i процедур або порушень виконання персоналом
лiцензiата установчих документiв, внутрiшнiх положень щодо проведення операцiй у межах
наданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на право
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку не виявлено, ведення облiку та
складання звiтностi здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства, однак допущено
прострочення дебiторської заборгованостi в розмiрi 5 829 000,00 грн. понад 30 днiв, яке
вплинуло на те, що розмiр власних коштiв за грудень мiсяць 2018 року, став меншим
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством для професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи . - примiтки до
фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдсутнi

12) Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр:
- факти вiдчуження протягом року активiв, що перевищує встановлений у статутi фiнансової
установи розмiр вiдсутнi.

13) Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр:
- результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр вiдсутнi.

14) Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи
чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею:
- операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи
iншого об'єднання, проведенi протягом року вiдсутнi.

15) Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку:
- рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку вiдсутнi.

16) Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного
протягом року:
- Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР
ГАРАНТ" - Код за ЄДРПОУ: 16463676 - Мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марiї
Приймаченко,1/27.

17) Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської дiяльностi 18 рокiв;

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi - протягом
двох рокiв;

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року: iншi аудиторськi послуги, що надавалися фiнансовiй установi протягом року вiдсутнi;

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора вiдсутнi;

ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв - 2008-2016 роки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит" (Свiдоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4028). 2017 рiк - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит" (Свiдоцтво про внесення до
Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2126). 2018 рiк - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР ГАРАНТ" (Свiдоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0218).;

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
вiдсутнi.

18) захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:

наявнiсть механiзму розгляду скарг - скарги розглядаються у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства;

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати
скарги - Голова Правлiння Ющенко Свiтлана Олександрiвна;

стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг) - скарги стосовно
надання фiнансових послуг протягом року вiдсутнi;

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та
результати їх розгляду - позови до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою
установою вiдсутнi;

19) корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг:
ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" подається вся необхiдна iнформацiя про
корпоративне управлiння,

подання якої передбачено законами з питань регулювання щодо ринкiв цiнних паперiву та/або
прийнятими згiдно з
такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв
фiнансових послуг.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АРХОН"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
32561021

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ГЕОЛАНТ"

32990023

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МОНДIАЛЬ"

34545640

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РИБАЛЬСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ
КАР'ЄР МIГМАТИТIВ"

33907239

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФЕРОНА"

32466232

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ВIТЯЗЬ"

31647427

Місцезнаходження
49005, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вул. Глобинська, буд.
2, Кiмната 308
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
ВУЛИЦЯ
СIЧЕСЛАВСЬКА
НАБЕРЕЖНА,
будинок 29-А
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вулиця
Воскресенська,
будинок 8-10
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
ВУЛИЦЯ
СIЧЕСЛАВСЬКА
НАБЕРЕЖНА ,
будинок 29-А
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вулиця Гомельська,
будинок 59
49005, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вул. Глобинська, буд.

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

7 000

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

9,748217

7 000

0

7 000

9,748217

7 000

0

6 372

8,873663

6 372

0

7 000

9,748217

7 000

0

7 000

9,748217

7 000

0

7 000

9,748217

7 000

0

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДЕРЛIНГ"

32433736

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АЛЬПIНА"

32433700

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ"

22465515

2, оф. 308
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вулиця
Воскресенська , буд.
8-10
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., мiсто Днiпро,
вулиця
Воскресенська,
будинок 8-10
65003, Україна,
Одеська обл., м.
Одеса, вул. Наливна,
буд. 15

5 539

7,713625

5 478

61

4 486

6,247215

4 486

0

6 055

8,432208

6 055

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(шт.)

Фiзичнi особи, власники пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi
Усього

0
57 452

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
80,007796

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
57 391
61

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiя проста
бездокументарна iменна

70 133

100,00

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на:
участь в управлiннi Товариством;
отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини
його майна або вартостi частини майна Товариства;
отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi
законодавством України та Статутом Товариства.
Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших
органiв Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,
iнформацiю, яка згiдно чинного законодавства України
вiдноситься до iнсайдерської;
нести iншi обов'язки, якщо це передбачено
законодавством України.
Акцiонери зобов'язуються сумлiнно виконувати всi
вимоги установчих та внутрiшнiх документiв
Товариства i рiшення його органiв управлiння.
Всi вiдносини акцiонерiв мiж собою та Товариством
щодо справ i дiяльностi Товариства регулюються
законодавством України.
Акцiонер не може вимагати повернення внесеного ним
майна в рахунок оплати придбаних ним акцiй
Товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя не здiйснювалась.
Допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового
реєстру не здiйснювався.

Примітки:
.
Акцiя привiлейована
бездокументарна iменна

1 675

100,00

Акцiонери - власники привiлейованих акцiй певного
класу мають право голосу пiд час вирiшення
Загальними зборами Товариства таких питань:
1) припинення Товариства, що передбачає конвертацiю
привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї
iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери;
2) внесення змiн до Статуту Товариства, що
передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв
цього класу привiлейованих акцiй;
3) внесення змiн до Статуту Товариства, що
передбачають розмiщення нового класу
привiлейованих акцiй, власники яких матимуть
перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи
виплат у разi лiквiдацiї Товариства, або збiльшення
обсягу прав акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв
привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо
черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi
лiквiдацiї Товариства;
4) зменшення статутного капiталу Товариства.
Привiлейованi акцiї дають власниковi переважне право
на одержання дивiдендiв, а також на прiоритетну
участь у розподiлi майна Товариства у разi його
лiквiдацiї. Власники привiлейованих акцiй не мають
права брати участь в управлiннi Товариством.
Кожний акцiонер-власник привiлейованих акцiй має
право:
*
Продавати чи iншим чином вiдчужувати
належнi йому акцiї в будь-який час без жодного
погодження з iншими акцiонерами чи органами
Товариства.
*
Брати участь у Загальних зборах акцiонерiв
Товариства з правом голосу при вирiшеннi питань,
передбачених пунктом 3.3 цього Статуту.
*
Одна привiлейована акцiя Товариства надає
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання
на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, за яке
вiдповiдно до законодавства та цього Статуту, вiн має
право голосувати.
*
У разi лiквiдацiї Товариства отримувати

Публiчна пропозицiя не здiйснювалась.
Допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового
реєстру не здiйснювався.

частину майна чи вартостi майна Товариства, що
залишилося пiсля виплат за вимогами щодо
вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, iншими
ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогами
кредиторiв, що забезпеченi заставою чи iншим
способом; вимогами працiвникiв, пов'язаних з
трудовими вiдносинами, вимогами автора про плату за
використання результату його iнтелектуальної, творчої
дiяльностi; вимогами щодо податкiв, зборiв
(обов'язкових платежiв). При цьому майно, що
залишилося пiсля задоволення зазначених вище вимог,
використовується для здiйснення виплат у такому
порядку:
виплачуються нарахованi, але не виплаченi
дивiденди за привiлейованими акцiями;
проводяться виплати за привiлейованими
акцiями, якi пiдлягають викупу вiдповiдно до статтi 68
Закону України "Про акцiонернi товариства";
власникам привiлейованих акцiй виплачується
номiнальна вартiсть належних їм акцiй (лiквiдацiйна
вартiсть привiлейованих акцiй);
майно, що залишилося, розподiляється мiж
власниками привiлейованих акцiй i простих акцiй
пропорцiйно до їх частки в загальнiй кiлькостi акцiй,
розмiщених Товариством, з урахуванням виплаченої
ранiше номiнальної вартостi привiлейованих акцiй
(лiквiдацiйної вартостi привiлейованих акцiй).
*
Конвертувати привiлейованi акцiї у простi
акцiї Товариства на умовах i в порядку, передбачених
цим Статутом, рiшенням про розмiщення додаткових
простих акцiй, у якi конвертуються привiлейованi акцiї,
та договором iз акцiонером - власником
привiлейованих акцiй.
*
Отримувати iнформацiю про господарську
дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених
законодавством України i цим Статутом.
*
Акцiонери-власники привiлейованих акцiй
Товариства поряд iз обов'язками, обумовленими цим
Статутом та нормами чинного законодавства,
зобов'язанi:
*
Дотримуватися Статуту, iнших актiв
внутрiшнього регулювання Товариства:
виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, iнших органiв управлiння

Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та
засобами, що передбаченi цим Статутом;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
У процесi приватного розмiщення Товариством
привiлейованих акцiй, акцiонери-власники
привiлейованих акцiй не мають переважного права на
придбання акцiй Товариства.
Примітки:
.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
08.09.2011

Опис

25.03.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
439/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000116578 Акція проста Бездокумент
100
70 133
7 013 300
97,6674
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Акцiї не перебувають в обiгу на внутрiшньому бiржовому ринку та зовнiшньму ринку ЦП. Додатковi емiсiї не проводилися.
Протягом 2018 року фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було, додаткова емiсiя не
здiйснювалась.
Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на зовнiшнiх ринках.
Торгiвля акцiями емiтента може здiйснюватись поза фондовою бiржою в Українi.
Статутом Товариства не передбачено переважне право його акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до
вiдчуження третiй особi.
Акція
Бездокумент
100
1 675
167 500
2,3326
привілейован арні іменні
а
бездокумента
рна іменна
Акцiї не перебувають в обiгу на внутрiшньому бiржовому ринку та зовнiшньму ринку ЦП. Додатковi емiсiї не проводилися.
Протягом 2018 року фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було, додаткова емiсiя не
здiйснювалась.
Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на зовнiшнiх ринках.
Торгiвля акцiями емiтента може здiйснюватись поза фондовою бiржою в Українi.
Статутом Товариства не передбачено переважне право його акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до
вiдчуження третiй особi.
159/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000116586

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
08.09.2011

25.03.2011

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

3
Акція проста
бездокументарна
іменна

4
UA4000116578

5
.

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

UA4000116586

.

Вид цінних паперів

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Судом або уповноваженим
державним органом, не накладались
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента.
Вiд емiтента або iнших власникiв
цiнних паперiв не потрiбне
отримання згоди на вiдчуження таких
цiнних паперiв.
Судом або уповноваженим
державним органом, не накладались
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента.
Вiд емiтента або iнших власникiв
цiнних паперiв не потрiбне
отримання згоди на вiдчуження таких
цiнних паперiв.

7
.

.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
08.09.2011

2
439/1/11

3
UA4000116578

4
70 133

5
7 013 300

6
66 142

Опис:

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

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

Судом або уповноваженим державним органом, не накладались обмеження на голосуючi акцiї.
Обмеження по голосуванню акцiй, пов'язане з тим, що вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та
Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента немає.

25.03.2011

159/1/11

UA4000116586

1 675

167 500

61

0

0

Опис:
Судом або уповноваженим державним органом, не накладались обмеження на голосуючi акцiї.
Обмеження по голосуванню акцiй, пов'язане з тим, що вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та
Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента немає.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
1 675
1

за простими
акціями

0

0

0

1 433,33

01.01.1900

23.01.2019

01.01.1900

23.01.2018

01.01.1900

23.01.2019

01.01.1900

23.01.2018

прийняте
рiшення не
нараховувати
та не
виплачувати
дивiденди

через
депозитарну
систему
України

прийняте
рiшення не
нараховувати
та не
виплачувати
дивiденди

через
депозитарну
систему
України

15.05.2018,
Дата (дати) перерахування
1 433,33
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк - 23.01.2018 року.
Опис
З урахуванням статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення
про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями приймається наглядовою
радою, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 23.01.2018 року встановлено дату
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
привiлейованими акцiями за 2017 рiк, порядок та строк їх виплати (Протокол №
187 вiд 23.01.2018 року). Вiдповiдно до абзацу 2 ч.3 ст. 30 Закону України "Про
акцiонернi товариства" розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями всiх класiв
визначається у статутi акцiонерного товариства, вiдповiдно до Статуту та рiшення
Наглядової Ради Товариства вiд 23.01.2018 року розмiр дивiдендiв за
привiлейованими акцiями становить 1 (одна) гривня на акцiю. Розмiр (фонд)
виплати дивiдендiв за 2017 рiк - 1675 грн. (Сума нарахованих дивiдендiв, без
врахування утриманих податкiв та зборiв). Вiдповiдно до протоколу Наглядової
Ради № 187 вiд 23.01.2018 року загальний розмiр дивiдендiв за привiлейованими

акцiями за 2017 рiк, що пiдлягають виплатi становить 1675 грн.(одна тисяча
шiстсот сiмдесят п'ять гривень нуль копiйок); строк виплати дивiдендiв з
01.05.2018 року по 30.06.2018 року; спосiб виплати дивiдендiв - через
депозитарну систему України; порядок виплати дивiдендiв: - дивiденди за
привiлейованими акцiями за 2017 рiк виплачуються з розрахунку 1 (одна) гривня
на акцiю пропорцiйно до загальної кiлькостi належних акцiонеру - власнику
привiлейованих акцiй на дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, тобто на 23 сiчня 2018 року; виплата всiєї суми дивiдендiв
за привiлейованими акцiями за 2017 рiк здiйснюється в повному обсязi, з
01.05.2018 року по 30.06.2018 року за наявностi достовiрної iнформацiї,
необхiдної для своєчасної виплати дивiдендiв, та для фiзичних осiб - при
наявностi у емiтента та на рахунку в цiнних паперах акцiонера реєстрацiйного
номера облiкової картки платника податкiв акцiонера по привiлейованим акцiям
або копiї паспорта з вiдповiдною вiдмiткою (для фiзичних осiб, якi через свої
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера
облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний
орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi); вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих даних для
виплати дивiдендiв покладається на акцiонера - власника привiлейованих акцiй; у разi повторної виплати дивiдендiв за 2017 рiк акцiонерам - власникам
привiлейованих акцiй - витрати на переказ/перерахування дивiдендiв
здiйснюються за рахунок акцiонера. Виплата дивiдендiв за 2017 рiк, здiйснена
через депозитарну систему України, Сума дивiдендiв за 2017 рiк за
привiлейованими акцiями перерахована Товариством 15.05.2018 року на рахунок
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, вiдкритого в Розрахунковому центрi з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках в розмiрi 1433,33 грн., оскiльки з
нарахованої суми дивiдендiв за привiлейнованими акцiями за 2017 рiк 1675,00
грн., утриманi податки та вiйський збiр.

З урахуванням статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення
про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями приймається наглядовою
радою, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 23.01.2019 року встановлено дату
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
привiлейованими акцiями за 2018 рiк, порядок та строк їх виплати (Протокол №
211 вiд 23.01.2019 року). Вiдповiдно до абзацу 2 ч.3 ст. 30 Закону України "Про
акцiонернi товариства" розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями всiх класiв
визначається у статутi акцiонерного товариства, вiдповiдно до Статуту та рiшення
Наглядової Ради Товариства вiд 23.01.2019 року розмiр дивiдендiв за
привiлейованими акцiями становить 1 (одна) гривня на акцiю. Розмiр (фонд)
виплати дивiдендiв за 2018 рiк - 1675 грн. (Сума нарахованих дивiдендiв, без
врахування утриманих податкiв та зборiв). Вiдповiдно до протоколу Наглядової
Ради № 211 вiд 23.01.2019 року загальний розмiр дивiдендiв за привiлейованими
акцiями за 2018 рiк, що пiдлягають виплатi становить 1675 грн.(одна тисяча
шiстсот сiмдесят п'ять гривень нуль копiйок); строк виплати дивiдендiв з
01.05.2019 року по 30.06.2019 року; спосiб виплати дивiдендiв - через
депозитарну систему України; порядок виплати дивiдендiв: - дивiденди за
привiлейованими акцiями за 2018 рiк виплачуються з розрахунку 1 (одна) гривня
на акцiю пропорцiйно до загальної кiлькостi належних акцiонеру - власнику
привiлейованих акцiй на дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, тобто на 23 сiчня 2019 року; виплата всiєї суми дивiдендiв

за привiлейованими акцiями за 2018 рiк здiйснюється в повному обсязi, з
01.05.2019 року по 30.06.2019 року за наявностi достовiрної iнформацiї,
необхiдної для своєчасної виплати дивiдендiв, та для фiзичних осiб - при
наявностi у емiтента та на рахунку в цiнних паперах акцiонера реєстрацiйного
номера облiкової картки платника податкiв акцiонера по привiлейованим акцiям
або копiї паспорта з вiдповiдною вiдмiткою (для фiзичних осiб, якi через свої
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера
облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний
орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi); вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих даних для
виплати дивiдендiв покладається на акцiонера - власника привiлейованих акцiй; у разi повторної виплати дивiдендiв за 2018 рiк акцiонерам - власникам
привiлейованих акцiй - витрати на переказ/перерахування дивiдендiв
здiйснюються за рахунок акцiонера.
На час складання звiту нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями за
2018 рiк ще не проводилось.

Дати 01.01.1900 внесенi виключно для уникнення помилки по даних полях.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
69
147
8
4
61
143
0
0
0
0
0
0
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
69
147
8
4
61
143
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
147
0
0
69
147
Актив товариства "основнi засоби" вiдповiдає критерiям визнання, що
встановленi МСФЗ 16.
Строки та умови користування основними засобами (за основними
групами): станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби продовжують
експлуатуватися. На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2018
р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 147 тис. грн.

Первiсна вартiть основних засобiв будiвель та споруд становить 64
тис. грн., машин та обладнання 412 тис. грн., транспортних засобiв 568
тис. грн. Сума нарахованого зносу будiвель та споруд складає 60 тис.
грн., машин та обладнання 269 тис. грн., транспортних засобiв 568
тис. грн.
За станом на 31 грудня 2018 р. ступiнь зносу та ступiнь використання
основних засобiв будiвель та споруд складає 93,75%, машин та
обладнання 65,29%, транспортних засобiв 100%.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням
машин та обладнання.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в
загальнiй вартостi необоротних активiв на 31.12.2018 року вiдсутня.
Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
9 757
9 334
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 181
7 181
Скоригований статутний капітал
7 181
7 181
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо
Опис
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155
Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2018р. становить
9757 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

392
392

X
X

X
X

д/в

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

Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"БЛИСКОР ГАРАНТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
16463676
01042, Україна, м. Київ, бульвар Марiї
Приймаченко, 1/27
0218
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 379-32-30
(044) 379-32-30
аудиторська дiяльнiсть
Вид послуг,
якi надає
Аудиторськi послуги.

особа:

ТОВАРИСТВО ЗДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ КРЕДО"
Товариство з додатковою
відповідальністю
13622789
69068, Україна, Запорізька обл., м.
Запорiжжя, пр. Моторобудiвникiв, 34
АЕ №198629
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ
НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБIВ
Страхова компанiя надає послуги
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ

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

Опис

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24241079
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпро, вул. ВОСКРЕСЕНСЬКА,
буд. 8-10
АЕ 268469
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(056) 372-90-57
(056) 372-90-56
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Особа здiйснює професiйну дiяльнiсть
на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вулиця
Тропiнiна, будинок 7Г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
0445910400
0444825201
депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
надає
депозитарнi
послуги
Центрального депозитарiю

Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв зареєстрованi рiшенням
НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 року, з

подальшими змiнами разеєстрованими
Рiшеннями НКЦПФР.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
11.12.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
5 900

5
9 816

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
60,11

Предмет
правочину

7
Дата прийняття
загальними зборами
приватного
акцiонерного
товариства рiшення
про попереднє
надання згоди на
вчинення значних
правочинiв
11.12.2018р.,
Вiдомостi щодо

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
12.12.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://ung.com.ua/rep
orts/osobliva-informai
ja-pro-emitenta

правочинiв iз
зазначенням,
зокрема, характеру
правочинiв:
Попередньо надано
згоду на вчинення
Товариством у ходi
його поточної
господарської
дiяльностi значних
правочинiв, якi
можуть вчинятись
Товариством
протягом не бiльш
як одного року з
дати прийняття
такого рiшення (з
дня проведення цих
позачергових
загальних зборiв),
якщо ринкова
вартiсть майна або
послуг, що може
бути предметом
даних
господарських
правочинiв
перевищує 25 та 50
вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства
за даними рiчної
фiнансової звiтностi
за 2017 рiк, з
граничною вартiстю
кожного правочину
5 900 000,00 грн.
(п'ять мiльйонiв
дев'ятсот тисяч
гривень 00 копiйок),
а саме:
- правочинiв по
придбанню
Товариством цiнних
паперiв, з вартiстю

даних правочинiв,
що перевищує 25%
та 50% вартостi
активiв Товариства
за даними рiчної
фiнансової звiтностi
за 2017 рiк;
- правочинiв по
реалiзацiї
Товариством цiнних
паперiв, з вартiстю
даних правочинiв,
що перевищує 25%
та 50% вартостi
активiв Товариства
за даними рiчної
фiнансової звiтностi
за 2017 рiк;
- правочинiв по
внесенню змiн до
договорiв
купiвлi-продажу
цiнних паперiв, в
тому числi, але не
обмежуючись, щодо
суми купiвлi або
продажу цiнних
паперiв, строкiв або
термiнiв сплати
суми договору,
викладення окремих
положень договорiв
купiвлi-продажу
цiнних паперiв в
iнших редакцiях,
правочинiв по
розiрванню
договорiв
купiвлi-продажу
цiнних паперiв
та/або повернення
цiнних паперiв
продавцю, з
вартiстю даних

правочинiв, що
перевищує 25% та
50% вартостi
активiв Товариства
за даними рiчної
фiнансової звiтностi
за 2017 рiк;
- правочинiв по
вiдступленню права
вимоги, правочинiв
про переведення
боргу, зарахуванню
зустрiчних взаємних
вимог, внесення
будь-яких змiн до
вищезазначених
правочинiв, з
вартiстю даних
правочинiв, що
перевищує 25% та
50% вартостi
активiв Товариства
за даними рiчної
фiнансової звiтностi
за 2017 рiк.
Гранична сукупна
вартiсть правочинiв:
гранична вартiсть
кожного правочину
5 900 000,00 грн.
(п'ять мiльйонiв
дев'ятсот тисяч
гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв
емiтента за даними
останньої рiчної
фiнансової звiтност
9 816 000 грн.
Спiввiдношення
граничної сукупної
вартостi правочинiв
до вартостi активiв
емiтента за даними
останньої рiчної

фiнансової звiтностi
(у вiдсотках)
60,11%. Загальна
кiлькiсть
голосуючих акцiй 70
133 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй,
що зареєстрованi
для участi у
загальних зборах 42
142 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй,
що проголосували
"за" - 41 372 штук та
"проти" прийняття
рiшення - 770 штук.
Опис:
.

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ"
м.Київ, Днiпровський р-н
Приватне акціонерне товариство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24101605

за КОАТУУ

8036600000

за КОПФГ

111

Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
66.19
за КВЕД
пенсійного забезпечення
Середня кількість працівників: 11
Адреса, телефон: 02094 м.Київ, вулиця Кракiвська, будинок 15/17, лiтера А, (044) 296-05-40
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Вид економічної
діяльності

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

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

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

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

0
220
( 220 )
0
69
924
( 855 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
216
( 216 )
0
147
1 044
( 897 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
177
0
0
0

0
160
0
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
246

0
307

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

341
341
0
0
0
0
0
0

344
344
0
0
0
0
0
0

1125

173

79

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

81
1
0
19
0
5 829
76
3 038
0
0
0
0

85
2
0
23
0
5 829
76
3 404
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
9 558

0
0
0
0
0
9 842

1200

0

0

1300

9 804

10 149

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

7 181
0
293
628
0
0
737
495
(0)
(0)

7 181
0
293
1 095
0
0
762
426
(0)
(0)

Код
рядка

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

1435
1495

0
9 334

0
9 757

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

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

0
21
108
0
0
2
4
32
0
0
303
0
0
0
470

0
17
93
0
0
2
36
32
0
0
212
0
0
0
392

1700

0

0

1800
1900

0
9 804

0
10 149

Керівник

Ющенко Свiтлана Олександрiвна

Головний бухгалтер

Шпакiвська Ольга Євгенiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24101605

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

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

Код
рядка
2

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

2000

5 192

5 151

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 178 )
(0)

( 2 248 )
(0)

2090

3 014

2 903

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
443

0
0
0
324

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 780 )
(0)
( 145 )

( 2 654 )
(0)
( 54 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

532

519

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

3
0
0
(0)
(0)
( 18 )
0

0
82
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

517

601

2295
2300

(0)
-93

(0)
-108

2305

0

0

2350

424

493

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
424

0
493

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
957
Витрати на оплату праці
2505
2 446
Відрахування на соціальні заходи
2510
522
Амортизація
2515
53
Інші операційні витрати
2520
1 125
Разом
2550
5 103
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 021
2 365
486
89
995
4 956
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: .

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Ющенко Свiтлана Олександрiвна

Головний бухгалтер

Шпакiвська Ольга Євгенiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ"

Дата

КОДИ
24.01.2019

за ЄДРПОУ

24101605

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

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

5 250
0
0
0
0
36
0

5 117
0
0
48
0
4
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

8
0
0
0
0
431

10
0
0
0
0
302

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 861 )
( 2 030 )
( 538 )
( 600 )
( 108 )

( 2 091 )
( 1 951 )
( 485 )
( 530 )
( 69 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 85 )
(0)
(0)

( 81 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 116 )
495

(0)
( 188 )
155

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

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
55

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 131 )
(0)
(0)

(0)
( 52 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-131

(0)
3

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

3

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(1)
(0)
(0)

(0)
(0)
(1)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
2
366
3 038
0
3 404

(0)
-1
157
2 899
-18
3 038

Керівник

Ющенко Свiтлана Олександрiвна

Головний бухгалтер
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24101605

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

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
7 181
0

4
293
0

5
628
0

6
737
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
507
-12

4010
4090
4095

0
0
7 181

0
0
293

0
0
628

0
0
737

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
9 346
-12

0
0
495

0
0
0

0
0
0

0
0
9 334

0

424

0

0

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-1

0
0

0
0

0
-1

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: .

4210

0

0

467

25

-492

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
7 181

0
293

467
1 095

25
762

-69
426

0
0

0
0

423
9 757
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року
(в тисячах гривень)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
1.
IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ
Фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" (далi - "Компанiя") за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,
було затверджено протоколом Правлiння Компанiї № 68 вiд 28.02.2018р.
Дата затвердження фiнансової звiтностi - це дата складання повного комплекту фiнансової
звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої пiдписами осiб, надiлених владними
повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони несуть вiдповiдальнiсть за цю фiнансову
звiтнiсть.Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний
рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року.
Компанiя є приватним акцiонерним товариством, що зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть
вiдповiдно до законодавства України та на її територiї. Компанiя була створена 21.10.1996 р.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата
видачi 12.06.2013 р., мiсце проведення державної реєстрацiї - ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В
МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 24101605
Мiсцезнаходження Компанiї: 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, буд. 15/17, лiтера А.
Вiдповiдно до довiдки ЄДРПОУ, Компанiя здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення.
Компанiя має наступнi лiцензiї:
Лiцензiя НКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи серiї АЕ № 263248 вiд
03.09.2013 р., строк дiї з 12.10.2013 р. необмежений.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 р. складала 11 осiб.
Основним видом дiяльностi у звiтному перiодi було здiйснення депозитарних послуг
юридичним та фiзичним особам - замовникам.
Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн Компанiї представлено у Примiтцi "Операцiї з пов'язаними
сторонами".
2.
СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.1
УМОВИ ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПОЛIТИЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Незважаючи на те, що економiка України
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi риси, властивi економiцi, що
розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках
капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу
зовнiшньої торгiвлi.
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни
прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену та
всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. Полiтичнi
та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до
поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та
скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого

зниження суверенних кредитних рейтингiв України.
Наразi Україна продовжує знаходитися у станi полiтичної та економiчної нестабiльностi.
Продовжується збройне протистояння на окремих територiях Донецької та Луганської областей.
При цьому частина цих територiй залишається пiд контролем самопроголошених республiк, у
результатi чого українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання
законiв України на цiй територiї.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi результати впливу
вищезазначених подiй, що пiддаються визначенню, на фiнансовий стан i результати дiяльностi
Компанiї у звiтному перiодi. Уряд визначив прiоритетами своєї полiтики асоцiацiю України з
Європейським Союзом, реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення iснуючих
дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення
iнвестицiйного клiмату. Стабiлiзацiя економiки України у досяжному майбутньому залежить вiд
успiшностi заходiв, якi проводить уряд, та забезпечення тривалої фiнансової пiдтримки України
з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
Керiвництво стежить за розвитком поточної ситуацiї та, за необхiдностi i наскiльки це можливо,
вживає заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальше погiршення
полiтичних, макроекономiчних та/або зовнiшньоторговельних умов може i надалi негативним
чином впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi
не може бути визначений.
2.2
ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком
зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче.
Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до
найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами
України.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати
свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Таким чином, керiвництво Компанiї пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу
подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво
врахувало фiнансовий стан Компанiї, свої iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть

дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив
поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Компанiї.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в
нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльної
ситуацiї у країнi. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд
ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же
час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи.
У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно
оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi
виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування
вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в
мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань,
якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
2.3
ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi
передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi судження
при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив
на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути
значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового
року включають:
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є
предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних
активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного
використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та
моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як
очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання
основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну
корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi,
коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати.
Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову
вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть
розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або
вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається
шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також
шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю,
засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови
по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки,
волатильнiсть та валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво
здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що
об?рунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови
наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи,
включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає,

що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових
iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок,
тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi,
курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi
вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив
на вiдображений в фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї. У Примiтках
мiститься детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi припущення,
використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи вiдносяться до трьох категорiй оцiнки:
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю,
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат (через прибуток або збиток).
Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може
облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно
виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли
пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть
вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний
дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми
боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi
iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi
вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент
капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
прибутку чи збитку.
Органiзацiя вiдображає у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному
ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат.
У Примiтках мiститься бiльш детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi
припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв в банках, грошей та їх
еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу
банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги,
присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним.
Станом на 31.12.2018 року, управлiнський персонал не iдентифiкував ознак знецiнення
грошових коштiв та їх еквiвалентiв в банках, в яких обслуговується Компанiя, i, вiдповiдно, не
створив резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення цих сум.
Однак, суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української
гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, разом iз
фiнансовими труднощами українських банкiв, призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок
щодо можливостi їх вiдшкодування.
У разi, якщо банк не зможе повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля звiтної дати,
необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi збитки вiд зменшення корисностi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних
збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi
достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови,
платоспроможнiсть окремого дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть
проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану
окремих клiєнтiв.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто
змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства
керiвництвом Компанiї у зв'язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох
календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших
перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi.
Використання ставок дисконтування
Станом на кiнець 2018 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 12 % рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США - 2,4 %
рiчних.
Судження щодо використання МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" показником
гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є
кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать,
що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищує 100%. Цей показник на
кiнець 2018 року становить 35,8%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:
за 2016 рiк - 12,3 %, за 2017 рiк - 13,7 %, за 2018 рiк - 9,8%
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка
України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй

валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження
купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає
грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За
офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi
становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi
кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та
пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише
частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на
умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану
втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є
коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим
Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, пiдприємство дiйшло висновку щодо
недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є
гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не застосовувати за
результатами 2018 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової
звiтностi.
Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2019 та наступних
рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня.
Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та
вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно
вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого
подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення
нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi
необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Компанiї
у поточних умовах.
2.4
ЗМIНИ У ПОДАННI
У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi,
ретроспективно перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що призводить
до змiни даних попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi розкриття у роздiлi Примiток
"Змiни в облiкових оцiнках та виправлення помилок ".
У представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя проводила коригування у порiвняльних даних.
Належнi розкриття представлено у роздiлi "Змiни в облiкових оцiнках та виправлення помилок".
Ретроспективне застосування МСФЗ 9 вплинуло на минулi перiоди та змiнило вхiднi сальдо
фiнансової звiтностi.
Змiни в облiкових оцiнках та виправлення помилок
У цiй фiнансовiй звiтностi були внесенi наступнi змiни до порiвняльних даних з метою
вiдповiдностi поданню поточного року.
Змiна даних Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
№
код рядка
Було Стало Змiни Примiтки
1
1420 507 495 (12) Ретроспективно перераховано резерв пiд очiкуванi кредитнi
збитки в зв'язку з застосуванням МСФЗ 9 з

01.01.2018 року
2
1125 185 173 (12)
Виправлення помилок у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Компанiя
застосувала всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну дату 01.01.2018
року, у звiтному роцi.
Переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"
Компанiя застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного
застосування, визнаним на дату первiсного застосування. Компанiя укладає контракти з
клiєнтами на умовах передплати або оплати протягом короткого перiоду часу, угоди не носять
багатокомпонентний характер, компанiя не має програм лояльностi та специфiчних гарантiй,
тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi
результати компанiї.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Перехiд на МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти не вплинув на класифiкацiю i оцiнку фiнансових
активiв i зобов'язань.
До фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, компанiя застосовала
вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд до розрахунку
резерву очiкуваних кредитних збиткiв щодо торгової дебiторської заборгованостi, який
передбачає їх оцiнку за весь термiн дiї фiнансового iнструмента. Застосування моделi
очiкуваних кредитних збиткiв не призвело до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i
суттево не змiнило суму резерву стосовно фiнансових активiв.
Класифiкацiя фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на дату першого застосування
МСФЗ 9
Категорiя активiв 31.12.2017 Змiни у зв'язку з рекласифiкацiєю 01.01.2018 Резерв
сумнiвних боргiв на 31.12.2017
Перерахунок резерву
Резерв очiкуваних кредитних
збиткiв на 01.01.2018
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
177
177
Торгова дебiторська заборгованiсть
197
197
(12)
(12)
(24)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
81
81
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

1
1
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
19
19
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
5829
5829
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
76
76
Грошовi кошти i депозити
3038
3038
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi Компанiєю
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на
дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Керiвництво Компанiї планує застосувати всi
вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
Для орендарiв встановлено єдину модель облiку оренди i немає необхiдностi визначати
класифiкацiю оренди, всi договори оренди будуть вiдображатися у звiтi про фiнансовий стан
шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з оренди.
Подвiйна модель облiку оренди орендодавцем, класифiкацiя оренди визначається на основi
критерiїв
класифiкацiї, аналогiчних МСБО 17 "Оренда", модель облiку фiнансової оренди на основi
пiдходiв
до облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої iнвестицiї в
оренду, що складається з дебiторської заборгованостi з оренди, i залишкового активу, модель
облiку операцiйної оренди на основi пiдходiв до облiку операцiйної оренди, аналогiчно МСБО
17.
Необов'язкове звiльнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термiн дiї якої
становить не бiльше 12 мiсяцiв.

Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту не здiйснить вплив
на фiнансову звiтнiсть Компанiї, попередньо планується скористуватися необовязковим
звiльненням щодо короткострокової оренди. Компанiя орендує примiщення для здiйснення
дiяльностi саме на умовах короткострокової оренди. Дата застосування 01.01.2019 р
КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанiєю пiдхiд ?рунтувався на тому, що
краще прогнозує результат вирiшення невизначеностi. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб
компанiя виходила з того, що податковi органи перевiрять всi суми, якi вони має право
перевiрити, i ознайомляться з усiєю пов'язаною iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки.
Компанiя повинна враховувати ймовiрнiсть того, що податковi органи будуть приймати або
вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при цьому облiковий процес буде визначатися
цiєю оцiнкою податкових органiв.
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в
разi змiни фактiв i обставин, на яких ?рунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi
отримання нової iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку. Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. За
попередньою оцiнкою застосування цього стандарту може здiйснити несуттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, а саме якiсної iнформацiї щодо розкриття. Дата застосування
01.01.2019 р
Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв,
якi мають опцiю дострокового погашення, незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi
може виникнути компенсацiя (як позитивна, так i негативна). Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. Дата
застосування 01.01.2019 р.
Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв,
якi мають опцiю дострокового погашення, незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi
може виникнути компенсацiя (як позитивна, так i негативна). Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. Дата
застосування 01.01.2019 р.
Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам"
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються порядку облiку компанiями
пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться змiни (програма
скорочується або по нiй вiдбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її
чистих активiв або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають вiд компанiї
використовувати новi припущення, використанi при проведеннi переоцiнки, щоб визначити
вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток на залишок звiтного перiоду пiсля змiни
програми з визначеною виплатою. Керiвництво та управлiнський персонал проводять
дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2019 р.
Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток"

Органiзацiя повинна визнати наслiдки з податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони
визначенi в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на
прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи подiями,
якi генерували розподiл прибутку, нiж з розподiлами на користь власникiв. Тому органiзацiї слiд
визнавати наслiдки з податку на прибуток щодо дивiдендiв у складi прибуткiв або збиткiв,
iншого сукупного доходу або в капiталi вiдповiдно до того, де органiзацiя спочатку визнала такi
минулi операцiї або подiї. Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо
потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього
стандарту не здiйснить суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Дата застосування
01.01.2019 р.
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi
Введено концепцiю дiяльностi керiвництва в iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю,
виникає в зв'язку з цим.
Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому описує
обачнiсть як "обережнiсть при винесеннi суджень в умовах невизначеностi". Невизначенiсть
оцiнки є фактором, який може вплинути на достовiрне надання iнформацiї.
Суб'єкт, що звiтує - це органiзацiя, яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати
фiнансову звiтнiсть i не обов'язково є юридичною особою.
Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований органiзацiєю в результатi минулих
подiй. Економiчний ресурс - це право, яке може принести економiчнi вигоди.
Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi
минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня
практична можливiсть уникнути.
Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про фiнансовий стан або в звiт (и) про
фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв
або витрат.
Припинення визнання - це виключення повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання
зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї.
Введено двi категорiї методiв оцiнки:
1.
Оцiнка на основi iсторичної (первiсної) вартостi.
Показники iсторичної вартостi надають iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на
основi iсторичної (первiсної) суми операцiї або подiї.
2.
Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi.
Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для
вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть включати
справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2020 р.
Всi новi МСФЗ та iнтерпретацiї якi повиннi застосовуватись з 01.01.2019 року та пiсля цiєї дати достроково не застосовувались Компанiєю у 2018 роцi.
3.
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв,
представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Класифiкацiя активiв та зобов'язань на короткостроковi/поточнi та довгостроковi/непоточнi.
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов'язання на основi їх
класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму
нормальному операцiйному циклi;

б) актив утримується в основному з метою продажу;
в) Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
або
г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7),
якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов'язання
принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi.
Зобов'язання є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного
циклу;
б) це зобов'язання утримується в основному з метою продажу;
в) зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання як непоточнi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як непоточнi/довгостроковi
активи та зобов'язання.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Доходи i
збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку
монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами
НБУ на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як прибутки
мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки
цiєї фiнансової звiтностi:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Гривня/1 долар США
27,688264
28,067200
Гривня/1 євро
31,714138
33,495400
Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами
обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу
вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi
прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою
визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного
вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням
витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування
визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження
грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами
або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного
вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову
оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi

визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi
вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi
вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася
для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд
зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до
очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi
перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у
звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi
амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту
балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi
протягом строку корисної служби.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (далi - НМА), що було придбано окремо, при первiсному визнаннi
оцiнюються за собiвартiстю. Компанiя класифiкує актив як НМА, якщо це немонетарний актив,
який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання
НМА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї
та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. НМА, що було створено всерединi
Компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi
витрати вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в якому вони виникли.
Витрати на дослiдження та розробку
Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає
в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо
Компанiя може довести наступне:
a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був
придатний до використання або продажу;
б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати
його;
в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого,
суб'єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу
чи для самого нематерiального активу або (якщо його використовуватимуть внутрiшньо)
кориснiсть нематерiального активу;
?) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та
використання чи продажу нематерiального активу;
д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу
протягом його розробки.
Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються на протязi цього строку та
щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА.
Амортизацiя починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до
експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на
одну з двох дат, що вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для
продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої
припиняється визнання цього активу. Компанiя рiвномiрно амортизує НМА iз визначеним
строком експлуатацiї протягом термiну їх використання.
Строк та метод амортизацiї для НМА з обмеженим строком корисного використання

переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного строку
корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних
вигiд, утiлених в активi, змiнює строк або метод амортизацiї вiдповiдно та враховуються як
змiна оцiночних значень. Витрати на амортизацiю НМА з визначеним строком корисного
використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає
функцiї НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет
знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк
корисної експлуатацiї НМА з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з
метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю
активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки
строку корисного використання з невизначеного на визначений - здiйснюється на
перспективнiй основi.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання
активу.
Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА
Компанiї:
Комп'ютернi програми
Лiцензiї
Строк корисної експлуатацiї
Визначений, вiд 2 до 5 рокiв
Визначений, вiд 2 до 5
рокiв
Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний, на протязi очiкуваного перiоду отримання
майбутнiх економiчних вигiд
Прямолiнiйний, на протязi строку дiї лiцензiй
Створено всерединi Компанiї або придбано
Придбанi активи
Придбанi активи
Основнi засоби
Компанiя класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний об'єкт, що його: а)
утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням,
протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом,
якщо i тiльки якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом,
надiйдуть до Компанiї; б) собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Майно та обладнання вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням витрат на поточне
обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Балансова вартiсть майна та обладнання переглядається на предмет зменшення
корисностi у разi виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що
балансова вартiсть такого активу не може бути вiдшкодована.
Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли вiн став придатним для використання.
Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких строкiв корисної служби:
Земля
Не амортизується
Будiвлi та споруди
50-100 рокiв
Виробниче обладнання та iнвентар
2-15 рокiв
Транспортнi засоби
5-10 рокiв
Офiснi меблi та обладнання
до 10 рокiв
Iншi
5-15 рокiв
Полiпшення орендованих основних засобiв
Протягом найменшого з двох строкiв:
строку оренди чи строку корисної експлуатацiї
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй
вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на
протязi строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр
оренди укладено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї,

для розрахунку амортизацiї приймається строк корисної експлуатацiї). При розiрваннi
довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої
на той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на
ремонт та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому
такi витрати були понесенi, та включаються до статтi "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi
витрати", крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого
використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття
активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою
вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому
визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв.
Запаси
Компанiя визнає запаси як активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох:
собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та
приведення їх у теперiшнiй стан; та
чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу
мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу).
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Компанiї податковими органами), а також з витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi
подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Компанiя перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою
вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї їх
iндивiдуальної собiвартостi.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в
якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої
вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому
вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового
списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна
визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося
сторнування.
Фiнансовi iнструменти
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi,
коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та
зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює
їх за їхньою справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку)

витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи
зобов'язання.
Фiнансовим iнструментом вважається будь-який контракт, в результатi якого у однiєї сторони
виникає фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання або дольовий iнструмент - у iншої.
Фiнансовий актив - це будь-який актив Компанiї, який є:
- грошовими коштами;
- iнструментом капiталу iншої компанiї;
- контрактним правом на отримання грошових коштiв вiд iншої сторони контракту або на обмiн
фiнансовими активами або зобов'язаннями з iншою стороною контракту на потенцiйно
сприятливих для Компанiї умовах;
- контракт, який буде або може бути погашений iнструментами капiталу iншої сторони
контракту, i який не є похiдним iнструментом, що зобов'язує або може зобов'язати Компанiю
отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або дериватив, що буде або може бути
погашений в iнший спосiб, нiж шляхом обмiну фiксованої суми готiвки або iншого фiнансового
активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.
Фiнансове зобов'язання - це будь яке зобов'язання Компанiї, яке є:
- контрактним зобов'язанням (сплатити або передати фiнансовий актив iншiй сторонi контракту,
або обмiнятися фiнансовими активами або зобов'язаннями на умовах, що є потенцiйно
несприятливими для Компанiї), або
- контракт, який буде або може бути погашений iнструментами капiталу Компанiї, i який не є
похiдним iнструментом, що зобов'язує або може зобов'язати Компанiю передати змiнну
кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або дериватив, що буде або може бути погашений в
iнший спосiб, нiж шляхом обмiну фiксованої суми готiвки або iншого фiнансового активу на
фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Компанiї.
Iнструмент капiталу Компанiї - це будь-який контракт, який являє собою остаточну частку в
активах Компанiї пiсля вирахування усiх його зобов'язань.
Компанiя визнає у своїй фiнансовiй звiтностi фiнансове зобов'язання, тодi i тiльки тодi, коли
вона стає стороною контрактного забезпечення iнструменту.
Компанiя пiд час первiсного визнання фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, оцiнює їх за
справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї. Компанiя вiдображає в
бухгалтерському облiку витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв за
рахунками витрат на дату їх здiйснення.
Компанiя оцiнює усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання за справедливою
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї.
Всi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, якi були визначенi як фiнансовi зобов'язання за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, i фiнансових
зобов'язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в
облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї й
дисконти, у тому числi первiснi видатки на здiйснення операцiй, включаються в балансову
вартiсть вiдповiдного iнструменту й амортизуються за методом ефективної ставки вiдсотка за
цим iнструментом.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, справедливою вартiстю з визнанням її змiн в iншому сукупному доходi або
справедливою вартiстю з визнанням її змiн у прибутку або збитоку.
Розподiл активiв за цими класами вiдбувається при первiсному визнаннi кожного активу i
здiйснюється вiдповiдно до двох критерiїв: характеристики договiрних грошових потокiв (чи є
вони виключно виплатою основної суми боргу та вiдсоткiв на неї) та бiзнес-моделi, яка

застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи для продажу, чи для обох
цiлей).
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i
- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину
основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом
нижченаведених умовам i не класифiкований на розсуд Компанiї
як оцiнюваний за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної
суми.
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
При припиненнi визнання боргового фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, накопиченi прибуток або збиток, ранiше визнанi у складi
iншого сукупного доходу, перекласифiковуються зi складу власного капiталу в прибуток або
збиток.
При первiсному визнаннi iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не призначенi для торгових
операцiй, Компанiя може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його подальшого
скасування, вiдображати подальшi змiни їх справедливої вартостi в складi iншого сукупного
доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо. Крiм того, при первiсному
визнаннi Компанiя може безповоротно визначити фiнансовий актив, який в iншому випадку
вiдповiдає вимогам, що пiдлягають оцiнцi за амортизованою вартiстю, якщо це усуває або
iстотно зменшує невiдповiдностi в облiку, якi в iншому випадку могли б виникнути.
Оцiнка бiзнес?моделi
Компанiєю проводиться оцiнка мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу.
При цьому, розглядається така iнформацiя:
- полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також для зазначених
полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання
процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок,
забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення
фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю
грошових потокiв шляхом продажу активiв;

- яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя повiдомляється
управлiнському персоналу Компанiї ;
- ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в
рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками;
- яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом (наприклад,
чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони управляють, або вiд
отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором);
- частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також
очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв.
Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не iзольовано, а в рамках
єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Компанiєю мета управлiння
фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки.
Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та
результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, оцiнюються за справедливою
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, оскiльки вони не
утримуються анi з метою отримання передбачених договором грошових потокiв, анi з метою як
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i продажу фiнансових активiв.
4.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на
якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх
кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний
денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi
утримуються Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї
може вплинути на цiну котирування.
Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи
фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу
чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї
(зобов'язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату
оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй
основi, якщо Компанiя:
(а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на основi чистої позицiї за
певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до
внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками;
(б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов'язань ключовому управлiнському персоналу;
та
(в) ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або
ризикiв), що виникає у зв'язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями, по сутi є
рiвнозначними.
Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ?рунтуються
на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об'єктiв
iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових
iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.
Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним

чином:
(i) Рiвень 1 - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках
для iдентичних активiв та зобов'язань;
(ii) Рiвень 2 - це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження
за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто,
визначенi на основi цiн), та
(iii) Рiвень 3 - це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка
вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).
Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом
на кiнець звiтного перiоду.
Витрати на проведення операцiї
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус
будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти
включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi
нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi
переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються
окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших
змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв
Компанiя згiдно з МСФЗ 9 використовує модель "очiкуваних кредитних збиткiв", ключовим
принципом якої є своєчасне вiдображення покращення або погiршення кредитної якостi
фiнансових iнструментiв з врахуванням накопиченої iсторичної iнформацiї, теперiшньої ситуацiї
та об?рунтованих прогнозах майбутнiх подiй та економiчних умов.

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. Для виконання такої оцiнки
суб'єкт господарювання порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за
фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано
необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i
вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Для торгової дебiторської заборгованостi компанiя застосовує спрощену оцiнку резерву
очiкуваних збиткiв шляхом матричного резервування. На кожну звiтну дату Компанiя проводить
сегментацiю торгової дебiторської заборгованостi по строках прострочення платежiв.
Для кожного строку заборгованостi Компанiя застосовує окремий вiдсоток очiкуваного
кредитного збитку, а саме:
"
строк прострочення вiд 1до 30 днiв - 2 %;
"
строк прострочення вiд 31-60 днiв - 5 %;
"
строк прострочення вiд 61-90 днiв - 7 %;
"
строк прострочення вiд 91-180 днiв - 10%;
"
строк прострочення вiд 181-366 днiв - 15%
"
строк прострочення бiльше 366 днiв - 100%.
Якщо, на звiтну дату присутнi характернi признаки знецiнення фiнансового iнструменту, такi як:
значнi фiнансовi труднощi у контрагента, зростання ймовiрностi оголошення контрагента
банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї, iнформацiя про лiквiдацiю, наявна iнша
iнформацiя що свiдчить про ризик отримання кредитного збитку, Компанiя розраховує резерв
очiкуваного кредитного збитку у розмiри 100 % вiд суми такої дебiторської заборгованостi.
Компанiя визначає суму резерву очiкуваного кредитного збитку окремо за кожною суттєвою
заборгованiстю в iндивiдуальному порядку.
Якщо Компанiя оцiнює значне зростання кредитного ризику, у разi прострочення договiрних
платежiв бiльш нiж на 30 днiв приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик
за фiнансовим активом зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання. Компанiя
може спростувати це припущення, якщо вона має розумно необхiдну та пiдтверджувану
iнформацiю, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль, котра показує, що
кредитний ризик iз моменту первiсного визнання не зазнав значного зростання навiть попри те,
що договiрнi платежi прострочено бiльш нiж на 30 днiв. Якщо Компанiя з'ясує, що кредитний
ризик значно зрiс до того, як договiрнi платежi було прострочено бiльш нiж на 30 днiв, то
спростовне припущення не застосовується.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та iнших
рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або
продажу iноземної валюти).
До iнших рахункiв Компанiї вiдносяться:
Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що
пiдвласнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Розподiльчi рахунки, на яких облiковується валютна виручка, що надiйшла вiд
контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок Компанiї. Обов'язковий
продаж валютної виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з
розрахункового рахунку.
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як
визначено у роздiлi "Операцiї в iноземних валютах".
5.
Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
-Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
-Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
6.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS)
9.
7.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть - це фiнансове зобов'язання, що визначається як заборгованiсть
Компанiї перед iншими особами, яку Компанiя зобов'язана погасити.
Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до
МСБО (IAS) 9 та вищевикладених принципiв.
Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової
кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними
принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
До складу кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить
кредиторську заборгованiсть за вже придбанi активи та отриманi роботи або послуги (витрати за
якими вже вiдображено), ще не оплаченi Компанiєю.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить
кредиторську заборгованiсть Компанiї за всiма видами платежiв до бюджету, включаючи
податки з працiвникiв Компанiї. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та
зборiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Компанiя вiдносить
кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Компанiя вiдносить
кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Компанiя
вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що Компанiєю були
отриманi грошовi кошти вiд покупцiв, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були
вiдвантаженi, виконанi або наданi.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя
вiдносить кредиторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов'язаними
сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї.
Iншi поточнi зобов'язання

До складу iнших поточних зобов'язань Компанiя вiдносить всю iншу кредиторську, яка не була
вiднесена до iнших категорiй.
Iншi довгостроковi зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю кредиторську
заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої
заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань:
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або
(б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала
угоду про передачу, i при цьому
(i) Компанiя передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або
(ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але
припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
8.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого
зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
сукупнi прибутки та збитки за перiод
Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов'язання
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан
чисту суму тiльки якщо Компанiя:
На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
Має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно
погасити зобов'язання.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення
зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або
всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий
актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата,
що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за
вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви
дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно,
ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то
збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком
випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття
ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути
достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком
випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є
малоймовiрною або суму такого зобов'язання неможливо достовiрно оцiнити.
Поточнi забезпечення

Компанiя у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Компанiя розраховує
резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв
вiдпустки
станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток
вiдображається у фiнансовiй звiтностi Компанiї, як поточнi забезпечення.
Оренда
Операцiйна оренда - Компанiя як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за
договорами операцiйної оренди рiвномiрно списується на витрати протягом строку оренди i
включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Визнання та оцiнка доходiв
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi
звичайної дiяльностi Компанiї, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження,
а не в результатi внескiв учасникiв.
Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення
зобов'язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi).
Визнання доходiв при продажу активiв
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв визнається у
прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як
правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд,
пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання
компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно
оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою,
щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не
як коригування первiсно визнаної суми доходу.
Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно.
Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання
доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за
таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як
зобов'язання.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд,
пов'язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання
суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати
ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного
доходу.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню.
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають
отриманню Компанiєю на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як
податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є
економiчними вигодами, що надходять до Компанiї, i не ведуть до збiльшення власного
капiталу. Отже, вони виключаються з доходу.

Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений
достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап
завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути
попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Компанiї, що
приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо:
а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до суб'єкта
господарювання; та
б) можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Дохiд має визнаватися на такiй основi:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної
угоди; та
в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення
активiв.
Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина
є похiдною вiд вартостi активiв i зобов'язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому
роцi, в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Компанiї. Компанiя не має
юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по
державнiй системi соцiального страхування.
Податок на прибуток - витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з
поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод, визначений
вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв)
iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють
до кiнця звiтного перiоду.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це
ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй
країнi, де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе
коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих

перiодiв.
Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей,
що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi
податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi:
а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi.
Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових
декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному
iнтерпретовано.
Вiдстрочений податок
У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним
Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2015 року
платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за
правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує
двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань
фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень
вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу. Ранiше визнанi вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання Компанiя припиняє визнавати у якостi активiв та зобов'язань i вiдображає у складi
прибутку або збитку в перiодi списання.
9.
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Рух нематерiальних активiв за 2018 рiк, був наступним:
Програми
Лiцензiї
Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2018 р.
220
220
За 2018 рiк.
Надiйшло
Вибуло
4
4
На 01.01.2018 р.
216
216
Знос
на 01.01.2018 р.
220
220
За 2018 рiк
Нараховано
Вибуло
4
4
На 31.12.2018 р.
216
216
Балансова вартiсть:
На 01.01.2018 р.
0
0
На 31.12.2018 р.
0
0
До нематерiальних активiв включаються комп'ютернi програми, якi використовуються
Компанiєю при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi, а також лiцензiї на провадження
професiйної дiяльностi.
Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв'язку з
вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi
продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2018 року, становить 216 тис. грн.
На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у
розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
10.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2018 року, був наступним:

Земля
Будiвлi та споруди
Виробниче обладнання та iнвентар
Транспортнi засоби
Офiснi меблi та обладнання
Iншi
Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2018 р.
924
за 2018 рiк
Надiйшло
131
Вибуло
11
31.12.2018
1044
Знос
на 01.01.2017 р.
855
за 2017 рiк
Нараховано
53
Вибуло
11
31.12.2018
897
Балансова вартiсть:
На 01.01.2018 р.
69
На 31.12.2018 р.
147

64

568

292

131
11
64

568

56

412

568

4

231

49
11

60

568

269

8

61

4

143

Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн
щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво
Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв не суттєво
вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi
продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2018 року, становить 824 тис. грн.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у
розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
11.
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть по безвiдсотковiй позицi,
наданої Компанiєю 27 сiчня 1999 року у сумi 450 тис. грн, строком на 25 рокiв. Сума позики
продисконтована на звiтнi дати по середньозваженiй ставцi (в 2018 роцi 17,13 %, в 2017 роцi по
13,21 %).
Станом на звiтну дату, продисконтована сума довгострокової дебiторської заборгованостi
складає:
31 грудня 2018
31 грудня 2017
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
160
177
Разом 160
177

12.
ЗАПАСИ
Компанiя облiковує як запаси допомiжнi матерiали для споживання у процесi надання послуг, а
саме: канцелярськi товари, папiр, комплектуючi та iнше. Пiсля придбання запасiв Компанiя
списує їх вартiсть на витрати того перiоду, в якому їх було використано.
Станом на кiнець звiтного перiоду, запаси на балансi Компанiї складають 344 тис. грн.
31.12.2018
31.12.2017
Сировина та матерiали
313
298
Паливо
31
43
Разом 344
341
13.
ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв, яка на звiтну дату не була
оплачена. Керiвництво визначає резерв очiкуваних кредитних збиткiв дебiторської
заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших
надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Для торгової
дебiторської заборгованостi компанiя застосовує спрощену оцiнку резерву очiкуваних збиткiв
шляхом матричного резервування.
Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає:
31.12.2018
31.12.2017
Дебiторська заборгованiсть 134
197
Резерв сумнiвних боргiв (резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки)
(55)
(12)
Разом 79
185
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування,
Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування
впливу резерву сумнiвних боргiв/резерву пiд очiкуванi збитки):
31.12.2018
31.12.2017
до 3-х мiсяцiв 69
158
вiд 3-х мiсяцiв до року
30
27
бiльше року 35
12
Разом 134
197
Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена
шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi
приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
14.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає:
31.12.2018
31.12.2017
Аванси за товари та послуги
85
81
Резерв сумнiвних боргiв (резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки)
Разом 85
81
Cума авансу за послуги складається iз авансових платежiв за оренду примiщення, за послуги
охрани примiщення, за послуги iнтернету, за хоз.товари, за техобслуговування автомобiля.
15.
IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Компанiї включає:
31.12.2018
31.12.2017
Заборгованiсть за цiннi папери
5829
Безвiдсотковi позики
спiвробiтникам
iншi
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
Разом 5829
5829

5829

Станом на 31.12.2018 року облiковується iнша поточна дебiторська заборгованiсть за ЦП в сумi
5829 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року облiковувалась iнша поточнi дебiторська заборгованiсть за ЦП в сумi
5829 тис. грн.
16.
ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31 грудня поточнi фiнансовi iнвестицiї Компанiї включають цiннi папери українських
емiтентiв. На звiтну дату проводиться аналiз котирувань акцiй на пiдставi даних про бiржовi
торги, що наведено Українською асоцiацiєю iнвестицiйного бiзнесу (УАIБ).
31.12.2018
31.12.2017
Акцiї українських емiтентiв та частки у статутному капiталi 76
76
Разом 76
76
Станом на 31.12.2018 року, цiннi папери, якi облiковуються у складi iнвестицiй, призначених
для торгiвлi, у сумi 76 тис. грн, вiдносятся до 2-го рiвня iєрархiї.
Станом на 31.12.2017 року, цiннi папери, якi облiковувались у складi iнвестицiй, призначених
для торгiвлi, у сумi 76 тис. грн, вiдносились до 2-го рiвню iєрархiї. Переведення мiж рiвнями
iєрархiї не вiдбувалось.
17.
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних
рахунках в банках у таких валютах:
31.12.2018
31.12.2017
Українськi гривнi 3402
3037
Долари США 2
1
Разом 3404
3038
Станом на 31.12.2018 року, грошовi кошти утримуються Компанiєю у АТ "Райффайзен банк
Аваль" (334 тис. грн., або 9,81 %), у АТ "Ощадбанк" (3069 тис. грн. 90,16 %), у Фiлiї "КиївСiтi"
ПАТ КБ "Приватбанк" (1 тис. грн., або 0,03).
Банкiвськi рахунки Компанiї, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають:
31.12.2018
31.12.2017
Поточнi рахунки
106
338
Короткостроковi депозити 3298
2700
Разом 3404
3038
Суми по депозитах, що вiдображенi на балансi Компанiї станом на 31 грудня,(% рiчний):
31.12.2018
31.12.2017
Депозити в нацiональнiй валютi (строковий), 13%
2700
Депозити в нацiональнiй валютi (строковий), 15%
550Депозити в нацiональнiй валютi (строковий), 17%
2500Депозитна лiнiя в нацiональнiй валютi 9%
248
Разом 3298
2700
18.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток).
Протягом звiтного перiоду змiн у структурi акцiонерiв Компанiї не вiдбувалось. Станом на
31.12.2018 р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме
дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв Компанiї згiдно
Протоколу № 1/2018 вiд 12 квiтня 2018 року. Дiючу редакцiю Статуту Компанiї зареєстровано
25.04.2018 року Зареєстрований капiтал Компанiї складає 7 180 800,00 гривень. (Сiм мiльйонiв

сто вiсiмдесят тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок).
Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2018 року є наступною:
31 грудня 2018
Кiлькiсть акцiй, шт. %
Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 5 %
ПАТ "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ" 22465515
6055 8,4322
ТОВ "АЛЬПIНА" 32433700
4486 6,2472
ТОВ "ДЕРЛIНГ"
32433736
5539 7,7136
ТОВ "АРХОН"
32561021
7000 9,7482
ТОВ "ФЕРОНА"
32466232
7000 9,7482
ТОВ "МОНДIАЛЬ" 34545640
6372 8,8737
ТОВ "ВIТЯЗЬ"
31647427
7000 9,7482
ТОВ "ГЕОЛАНТ" 32990023
7000 9,7482
ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР МIГМАТИТIВ" 33907239
7000 9,7482
Всього
57452 80,0077
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5 %
14356 19,9923
Разом
71808 100.0
Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались.
Внески до статутного капiталу сплаченi учасниками Компанiї грошовими коштами в повному
обсязi.
Компанiя дотримується нормативних вимог до розмiру статутного капiталу:
Нормативний акт НКЦПФР Нормативний показник
Показник Компанiї
1.Пункт 2 статтi 14 Роздiлу II Закону "Про депозитану систему України" №5178-VI вiд
06.07.2012р.;
2.Пункт 3 глави 4 Роздiлу III Порядку та умов видачi лiцензiї на провадження окремих видiв
професiйної дiяльностi на фондовому ринку Затверджене рiшенням НКЦПФР № 817 вiд
14.05.2013 р.;
3.Пункт 17 глави 2 Роздiлу II Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - депозитарної дiяльностi та клiрингової дiяльностi
Затверджене рiшенням НКЦПФР № 862 вiд 21.05.2013 р.
Статутний капiтал повинен бути
сплачений коштами в розмiрi не менше як 7 мiльйонiв гривень
7181
тис. грн.

19.
КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ
Капiтал у дооцiнках станом на звiтнi дати 31.12.2017 року та 31.12.2018 року складає 293 тис.
грн. Це дооцiнка основних засобiв (транспортнi засоби) проведена Компанеiєю в минулих
перiодах.
20.
ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Додатковий капiтал станом на 31.12.2017 року складав 628 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року
сума додаткового капiталу складає 1095 тис. грн. Збiльшення на 467 тис. грн. вiдбулось шляхом
вiдрахування 94,66% чистого прибутку, отриманого у 2017 роцi, який пiдлягає розподiлу згiдно
з Протоколом № 1/2018 вiд 12.04.2018 року загальних зборiв акцiонерiв на розвиток та
модернiзацiю матерiально - технiчної бази Компанiї.

22.
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
За звiтнi роки iншi операцiйнi доходи та витрати включають:
2018 рiк
2017 рiк
Iншi операцiйнi доходи:
443
324
Iншi операцiйнi прибутки вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю:
Дохiд за нарахованими вiдсотками за депозитом 435
280
Дохiд вiд вiдшкодування сумнiвної заборгованостi
8
Дохiд вiд списання простроченої кредиторськоїт заборгованостi
Дохiд вiд курсової рiзницi Сумнiвнi та безнадiйнi борги
(32)
(2)
Витрати вiд курсової рiзницi
(21)
Iншi (послуги iнтернет, ремонт автомобiля)
(113)
(31)
Iншi операцiйнi витрати
(145)
(54)
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi 298
23.
IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Станом на звiтнi дати iншi доходи та витрати включають:
2018 рiк
2017 рiк
Iншi доходи 82
Дохiд вiд продажу та переоцiнки цiнних паперiв 4Неоперацiйна курсова рiзниця
Дохiд вiд продажу ОЗ
Iншi доходи (вiд дисконтування довгострокової заборгованостi)
Iншi фiнансовi доходи (отриманi дивiденди)
3
Iншi витрати вiд змiни цiни договору по ЦП
Iншi витрати (дисконтування довгострокової заборгованостi) (18)
Iншi фiнансовi витрати
Фiнансовий результат вiд iншої дiяльностi
(15)
82

43
1

270

-

78

Дохiд Товариства вiд наданих послуг у звiтному роцi збiльшився, порiвняно з минулим роком,
на 41 тис. грн. Це зумовлене невеликим збiльшенням ринку на послуги. Собiвартiсть
реалiзованих послуг зменшилась на 70 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати збiльшились на 91 в
зв'язку з нарахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.
24.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були
наступними:
З 1 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.
18%
З 1 сiчня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.
З 1 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
18%
18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня,
включають:
2018 рiк
2017 рiк
Поточний податок (витрати з податку на прибуток)
(93)
(108)
Вiдсрочений податок
Разом (93)(108)
У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним
Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2015 року
платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за

правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує
двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань
фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень
вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу.
25.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики
оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська
заборгованiсть
Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний
Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi
зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю
погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)
3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Дата оцiнки 31.12.18
31.12.17
31.12.18
31.12.17
31.12.18
31.12.17
31.12.18
31.12.17
Фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi
76
76
76
76
Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
Станом на 31.12.2017 року, цiннi папери, якi облiковуались у складi iнвестицiй,
для торгiвлi, у сумi 76 тис. грн, вiдносились до 2-го рiвню iєрархiї. Переведення
iєрархiї не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2018 року, цiннi папери, якi облiковуались у складi iнвестицiй,
для торгiвлi, у сумi 76 тис. грн, вiдносились до 2-го рiвню iєрархiї. Переведення
iєрархiї не вiдбувалось.

призначених
мiж рiвнями
призначених
мiж рiвнями

Iншi розкриття справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2018 2017 2018 2017
Фiнансовi активи
76
76
76
76
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3404 3038 3404 3038
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi.
26.
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття "Iншi надходження" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв
у Компанiї складає 431 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2018 рiк включена сума отриманих
процентiв банку за депозитними договорами.
Стаття "Iншi надходження" в звiтi про рух грошових коштiв у 2017 року складала 302 тис. грн.
До складу цiєї статтi була включена сума отриманих процентiв банку за депозитними
договорами.
Стаття "Iншi витрачання" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у
Компанiї складає 116 тис. грн. До складу статтi "Iншi витрачання" за 2018 рiк включена сума,
перерахування грошових коштiв пiд звiт 98 тис. грн., розрахунково-касове обслуговування 18
тис. грн.
Стаття "Iншi витрачання" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у
2017 роцi складла 188 тис. грн. До складу статтi "Iншi витрачання" за 2017 рiк включена сума,
перерахування грошових коштiв пiд звiт 133 тис. грн., розрахунково-касове обслуговування 18
тис. грн. та зменшення нарахованих процентiв банку в зв'язку з достроковим розiрванням
депозитного договору 36 тис. грн.
27.
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 "Розкриття
iнформацiї щодо пов"язаних сторiн", представленi таким чином:
а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа:
I. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю;
II. має значний вплив на Компанiю; або
III. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської
компанiї.
б) Компанiя пов"язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов:
I. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи
дочiрня компанiя пов"язанi мiж собою);
II. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або
асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить
i iнша компанiя);
III. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї;
IV. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в
останнiй;
V. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам
Компанiї чи працiвникам будь-якої пов"язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою
програмою виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї;
VI. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а);
VII. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного
управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї).

При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту
вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Оцiнка активiв або зобов'язань здiйснюється за балансовою вартiстю, що визначається згiдно з
вiдповiдним МСФЗ.
Пов'язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов'язаними сторонами.
Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов'язаними
сторонами.
На початок та кiнець звiтного перiоду iдентифiковано наступнi пов'язанi сторони:
Iдентифiкацiя пов'язаної сторони Частка у статутному капiталi Компанiї %
Управлiнський персонал Компанiї, а саме: Голова правiння, 2 члени правлiння - в т.ч.головний
бухгалтер
Нижче наведено данi по операцiях та залишкам заборгованостей з пов'язаними сторонами:
Пов'язанi сторони Вид транзакцiї
Оборот за 2018 рiк Станом
на
31.12.2018
Оборот за 2017 рiк Станом на 31.12.2017
Управлiнський персонал
(3 особи)
Заробiтна плата
1550 1754 Всьогох
1550
1754 28.
ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються змiни до
нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування. Податкове,
валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися по-рiзному.
Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом
Компанiї у зв'язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Внаслiдок цього
може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства
та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України можуть займати
бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових
перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями
податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на
зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових
перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались,
можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв,
штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у фiнансових
перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка
може стосуватися довших перiодiв.
Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань.
Iнодi тлумачення Компанiєю таких невизначених податкових питань призводить до зменшення
загальної податкової ставки по Компанiї. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового
законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку
податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть
бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.
Зобов'язання за оперативною орендою.
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя не мала зобов'язань за нескасованими договорами
оперативної оренди.
Юридичнi зобов'язання
До ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" протягом 2018 року претензiї та
судовi позови не пред'являлись.
29.
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику

та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення
лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та
юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх
процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
До процессу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на
параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї
вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.
В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх
поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i
власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i
допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi.
Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi
результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду
оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi.
Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були
iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в
майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi
для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує
вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв.
Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому
середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по
кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих
перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може
гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв.
Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння
представленi нижче.
Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та
нефiнансовими ризиками.
ФIНАНСОВI РИЗИКИ.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi
пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Компанiї, якостi його
активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення
витрат над доходами.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового
ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою
змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох
сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних
паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового
ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик включає:
"
процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi
папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Компанiя зазнає впливу коливань
переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки.
Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або
призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн.
"
пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi
папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери;
"
валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют

та золота. За 2018 рiк курс ЄВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 30,165168
грн./ЄВРО, а верхня - 35,664229 грн./ЄВРО,
- курс рубля РФ: нижня межа - 0,39584 грн./рубль, верхня межа - 0,51396 грн./рубль, - курс
долара США: нижня межа - 25,915887 грн./долар США, а верхня межа - 28,875837 грн./долар
США. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї,
оскiльки Компанiя майже не проводить операцiй в iноземнiй валютi, але це може погiршити її
стан бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв.
"
товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi
iнструменти, базовим активом яких є товари;
"
iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що
виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд
того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або
його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiї на ринку.
"
Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Компанiя використовує диверсифiкацiю
активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.
На основi аналiзу стандартного вiдхилення вiд середнього значення фондового iндексу ПФТС
керiвництво Компанiї визначило, що цiновий ризик для акцiй українських пiдприємств
становить +/-16,4% (у попередньому роцi +/-10,5%). Потенцiйна змiна цiн визначена на
спостереженнях iсторичної волатильностi дохiдностей цього класу активiв. Потенцiйна
волатильнiсть визначається як така, що вiдповiдає стандартному вiдхиленню рiчних
прибутковостей акцiй протягом останнiх 5 рокiв. Якщо ринковi цiни змiнюватимуться за таким
сценарiєм, це може впливати на вартiсть чистих активiв.
Цiновi ризики
Эмiтент акцiй Балансова вартiсть Стандартне вiдхилення, % (змiни) Потенцiйний вплив на
чистi активи Компанiї
Сприятливi змiни (зростання вартостi)
Несприятливi змiни
На 31.12.2018 р.
ПАО "НДУ" 76
+/-16,4 +12 -12
Разом акцiї пiдприємств
76
+12 -12
На 31.12.2017 р.
ПАО "НДУ" 76
+/-10,5 +8
-8
Разом акцiї пiдприємств 76
+8
-8
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних
даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована
iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд
володiння iноземною валютою за перiод.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй
валютi та може iнвестувати в цiннi папери, номiнованi в доларах США/ євро (наприклад,
державнi облiгацiї у доларах США/ єврооблiгацiї Україн 0,8 вiдсотка, на основi, даних
волатильнiстi офiцiйного курсу гривнi до долара США, опублiкованого на офiцiйному сайтi
Нацiонального банку України.
Чутливi до коливань валютного курсу активи
Активи номiнованi в iноземнiй валютi
31 грудня 2018р.
31 грудня 2017р.

Каса та рахунки в банках
2
1
Банкiвськi депозити Всього2
1
Частка в активах Товариства, %
0,04%
0,01%
Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо
волатильностi курсiв iноземних валют.
Валютнi ризики
Валюта
Сума Стандартне вiдхилення, % (змiни) Потенцiйний
вплив
на
активи
Товариства
+
Сприятливi змiни
(зростання вартостi) Несприятливi змiни
На 31.12.2018 р.
Долар США 1
0,8
Разом 1
0,8
На 31.12.2017 р.
Долар США 1
2,71 Разом 1
2.71 Кредитний ризик - ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок
невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових
зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку
пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання.
До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема:
ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через
невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних
паперiв своїх зобов'язань перед Компанiєю;
ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через
невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що
належать Компанiї, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв;
Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю.
Дебiторська заборгованiсть
Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною
бiзнес-одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими
Компанiєю по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями.
Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу.
Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми
заборгованостi бiльш, нiж на 30 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi
потоки контрагентiв,зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов
вiдповiдного договору.
Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської
заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що
оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi
заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у
однорiднi групи). Компанiя оцiнює концентрацiю ризику по вiдношенню до торгової
дебiторської заборгованостi, як низьку.
Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi
Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi окремо за кожною суттєвою
заборгованiстю в iндивiдуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначеннi суми
резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть пiдвищити
продуктивнiсть працi в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi надходження та

очiкуванi виплати дивiдендiв в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої фiнансової
пiдтримки та можлива вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових
потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi
непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги.
Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на сукупнiй основi
Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi несуттєвої заборгованостi, а також
окремої суттєвої заборгованостi, стосовно якої ще немає об'єктивних ознак зменшення
корисностi, на сукупнiй основi. Компанiя аналiзує резерви на знецiнення на кожну звiтну дату,
при цьому кожний сукупнiсть заборгованостей (портфель) перевiряється окремо.
В ходi аналiзу резерву на зменшення корисностi заборгованостi на сукупнiй основi Компанiя
враховує зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об'єктивних
ознак зменшення корисностi окремої заборгованостi. Збитки вiд зменшення корисностi
визначаються з урахуванням такої iнформацiї: збитки в портфелi у попереднiх перiодах, поточнi
економiчнi умови, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого понесення збитку вiд
зменшення корисностi та моментом визначення зменшення корисностi як такого, що потребує
створення резерву в ходi аналiзу знецiнення окремих активiв, а також очiкуванi надходження та
вiдшкодування в разi знецiнення зменшення корисностi. Керiвництво Компанiї вiдповiдає за
прийняття рiшення щодо тривалостi такого перiоду, що не повинна перевищувати один рiк.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Компанiя
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю своєчасного
виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик
лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями.
Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами
вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали
процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла
пiд контролем.
Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявнистi коштiв,
необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї
перевiряється i затверджується управлiнським персоналом.
Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати
очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових
зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як
стихiйне лихо.
До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема:
ризик ринкової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв
через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий
перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури;
ризик балансової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв
або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов'язань перед iнвесторами/контрагентами.
Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї
у розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток.

Зниження ризику
Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що
виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику
лiквiдностi.
Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових
iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки
фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати
25.1
ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
Операцiйний ризик включає наступнi:
"
правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або
часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог законодавства,
договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Компанiї або з
правовими помилками, яких припускається Компанiя при провадженнi професiйної дiяльностi;
"
iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв,
повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних
технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи
збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем,
засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї,
несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
"
ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або
часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (людським
фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних
операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення
повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше.

25.2

IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ

До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться:
"
стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних
управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з
неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Компанiї;
"
ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв,
пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через виникнення у
суспiльствi несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi
послуг, що надаються Компанiєю, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком
реалiзацiї iнших ризикiв;
"
системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який
обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням
(несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного
ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик, на який впливає стан
економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових
iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та

особливостями фондового ринку, на якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу
порушення дiяльностi всiєї фiнансової системи.
"
ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або
часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин
непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для
виникнення збоїв у роботi Компанiї або безпосередньо перешкоджають її нормальному
функцiонуванню.
25.3

УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ

Компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
-

зберегти спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб

забезпечувати дохiд для власникiв та виплат iншим зацiкавленим сторонам;
-

забезпечити належний прибуток власникам завдяки встановленню цiн

на послуги, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на постiйнiй основi. При цьому
аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
Домiнуючими принципами управлiння капiталу є дотримання нормативних вимог, встановлених
законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцiй; якiсть капiталу;
постiйне вдосконалення системи управлiння ризиками.

На компанiю розповсюджуються нормативи, якi затвердженi Рiшенням НКЦПФР №1597 вiд
01.10.2015 р. "Про затвердження Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної
дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками". Протягом перiоду з
сiчня 2018 року по 30.11.2018 року Компанiя дотримувалась вимог до розмiру капiталу та
встановлених нормативiв, але в груднi 2018 року, показник Розмiр власних коштiв не вiдповiдав
вимогам.
Основною причиною погiршення показника розмiру власних коштiв за грудень 2018 року стало
те що, дебiторська заборгованiсть за цiннi папери в розмiрi 5 829 000,00 грн. не була погашена
своєчасно та станом на 31.12.2018 року Компанiя не мала розумно необхiдної та
пiдтверджувальної iнформацiї, яка могла б бути одержана без надмiрних зусиль, котра
показувала б на те, що кредитний ризик iз моменту первiсного визнання не зазнав значного
зростання.
В зв'язку з цим, було нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi ризики в розмiрi 100% такої
заборгованостi. Нарахування резерву спричинило збитковий фiнансовий результат в сумi 5 311
862,42 грн., що привело у невiдповiднiсть норму пруденцiйного показника "Розмiр власних

коштiв".
Але на дату затвердження до випуску та дату подання фiнансової звiтностi, така iнформацiя
мала мiсце. Компанiєю було вiдкореговано суму нарахованого резерву та в майбутнiх перiодах
показник "Розмiр власних коштiв" буде приведено у вiдповiднiсть нормам.

Звiтний перiод
Розмiр власних коштiв (норма не менше 7000000 грн.) Норматив
достатностi власних коштiв (норма не менше 1) Коефiцiєнт покриття операцiйного
(норма не менше 1)
Сiчень 2018 року

9074186,09

10,1955

20,2322

Лютий 2018 року

9045932,26

10,1637

20,1693

Березень 2018 року 9082196,89

10,2045

20,2502

Квiтень 2018 року

9123951,91

10,2514

20,3433

Травень 2018 року

9137211,90

10,2663

20,3728

Червень 2018 року

9130887,77

10,2592

20,3587

Липень 2018 року

9127842,67

10,2558

20,3519

Серпень 2018 року 9128462,67

10,2565

20,3533

Вересень 2018 року 9105282,34

10,2305

20,3016

Жовтень 2018 року 9087904,20

10,2109

20,2629

Листопад 2018 року 9106039,20

10,2313

20,3033

Грудень 2018 року 3833790,96

4,3075 8,5480

25.4

ризику

ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння
ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв
контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i
процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками,
розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження
укладення договорiв на значнi суми.

Товариство забезпечує постiйний монiторинг ефективностi системи управлiння ризиками та
вживає необхiдних заходiв у разi виявлення неадекватностi системи управлiння ризиками або
окремих її елементiв.
Оцiнку ефективностi управлiння ризиками здiйснює служба внутрiшнього аудиту. (контролю)
Товариства.
Виконавчий орган Товариства здiйснює загальний контроль за ефективнiстю управлiння
ризиками Товариства.
З метою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та корпоративного управлiння;
для забезпечення надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю в Товариствi
створена служба внутрiшнього аудиту , дiяльнiсть якої регламентована "Положенням про
службу внутрiшнього аудиту (контролю)", затвердженого Рiшенням Наглядової ради (дiючий
Протокол № 171 вiд 16.05.2017 року). Вiддiл внутрiшнього аудиту Товариства є органом
оперативного контролю наглядової ради, пiдпорядковується наглядовiй радi Товариства та
звiтує перед нею. Служба внутрiшнього аудиту Товариства в процесi проведення перевiрок
керується чинним законодавством України та нормативними актами НКЦПФР. Дiяльнiсть
вiддiлу внутрiшнього аудиту Товариства у 2018 року була направлена на перевiрку й оцiнку
адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю та якостi виконання призначених
обов'язкiв спiвробiтниками Товариства, надання незалежної оцiнки системи внутрiшнього
контролю, встановленого у Товариствi, контролю за ризиками, зменшення ризикiв у проведеннi
операцiй,пов'язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Товариства.
Пiд час перевiрок, головна увага зосереджувалася на:
- своєчасному виявлення ризикiв, пов'язаних з рацiональним та ефективним використанням
ресурсiв Товариства та визначення їх оцiнки,
- дотриманнi Товариством вимог чинного законодавства, нормативних актiв НКЦПФР,
економiчних нормативiв тощо,
- на аналiзуваннi iнформацiйної системи, включаючи систему бухгалтерського облiку i супутнiх
видiв контролю, вивченнi фiнансової та операцiйної iнформацiї, дослiдженнi економiчностi та
ефективностi операцiй з метою оцiнки внутрiшнього контролю.
30.

ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" подiї пiсля звiтного перiоду це сприятливi або несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати
затвердження фiнансової звiтностi до випуску, а саме:
а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду);
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду).

Вiдповiдно до Закону вiд 07.12.2017 № 2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рiк"
з 01.01.2018 року рiвень мiнiмальної заробiтної плати в Українi пiдвищено з 3723,00 грн. до
4173,00 грн.. Ця подiя може мати вплив на формування фiнансового результату Компанiї за
рахунок пiдвищення витрат на оплату труда, оплати невiдпрацьованого часу та нарахування
єдиного соцiального внеску.

Iншi подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали
коригування даних рiчної фiнансової звiтностi або розкриття iнформацiї звiтного року, вiдсутнi.

Голова Правлiння

Головний
Шпакiвська О.Є.

Ющенко С.О.

бухгалтер

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

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

3
4

5

6
7

8
9
10

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"БЛИСКОР ГАРАНТ"
16463676
01042, м. Київ, бульвар Марiї
Приймаченко, 1/27
0218
номер: 0331, дата: 31.01.2013
з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована
Вiдсутнiй
номер: 10-01/09-18, дата: 10.09.2018
дата початку: 10.09.2018, дата
закінчення: 28.02.2019
28.02.2019
24 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"УКРНАФТОГАЗ" (24101605),
станом на 31 грудня 2018 року
11
12

-

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,
Акцiонерам та керiвництву ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Думка
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" (надалi по тексту "Компанiя"),
що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про
власний капiтал, за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року та її фiнансовi результати i грошовi

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по
вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Дебiторська заборгованiсть (КПА):
Станом на звiтну дату Компанiя облiковує дебiторську заборгованiсть. Загальний розмiр такої
дебiторської заборгованостi в структурi активу балансу є суттєвим.
Поточна дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдображена у звiтi про фiнансовий.
Розкриття вiдповiдних облiкових полiтик щодо дебiторської заборгованостi наведено у
Примiтках до фiнансової звiтностi в роздiлi 3 Фiнансовi iнструменти (сторiнки 15-20).
Розкриття вiдповiдних сум та iншої iнформацiї наведено у роздiлах 13-15 таких Примiток.
При аудитi поточної дебiторської заборгованостi нашi зусилля значною мiрою були
спрямованi на: дослiдження первинних документiв та облiкових регiстрiв облiку поточної
дебiторської заборгованостi; дослiдження наявних актiв звiрок з дебiторами; отримання
зовнiшнiх пiдтверджень щодо деяких сум дебiторської заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображена на звiтну дату у звiтi про фiнансовий
стан в сумi 160 тис. грн. Розкриття вiдповiдних облiкових полiтик щодо дебiторської
заборгованостi наведено у Примiтках до фiнансової звiтностi в роздiлi фiнансовi iнструменти.
Розкриття вiдповiдних сум наведено у роздiлi 11 таких Примiток.
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю дебiторську
заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Пiсля первiсної оцiнки
довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при
придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i
витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання
активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi
про сукупнi прибутки та збитки.
При аудитi довгострокової дебiторської заборгованостi нашi зусилля значною мiрою були
спрямованi на: ретельне дослiдження пiдходу до визначення ставки вiдсотку, за якою

продисконтована довгострокова дебiторська заборгованiсть; дослiдження первинних
документiв на пiдставi яких здiйснювались бухгалтерськi записи, Договори, акти, документи
щодо розрахункiв, розрахунок ставки дисконтування.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту
аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року,
складеного вiдповiдно до вимог Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок №
3480-IV вiд 23.02.2006 (далi Закон № 3480-IV) та Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами вiд 04.12.2018р. №854 (Положення №
2826). До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи
iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить
суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б
включити до звiту.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi
накладаються Законом України Про цiннi папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти 5-9
частини 3 статтi 401.
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до
МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше
дослiдження Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом
порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Ми вважаємо, що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої
думки.
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у
вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону № 3480-IV та яка була
включена до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була пiдготовлена у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9
частини 3 статтi 401, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою звiтнiстю Товариства.
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку
йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 статтi 401. Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок

шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА та з урахуванням Вимог до аудиторського
висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв,
затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
12.02.2013 № 160, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнських персоналом;
Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжити свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
I. Цей роздiл складений за вимогами Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 №2258-VIII.
Iнформацiя:
Про узгодженiсть звiту про управлiння (консолiдованого звiту про управлiння), який
складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю (консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю) за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у звiтi про
управлiння та їх характер.
Вiдповiдно до ч.7 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV Компанiя звiльнена вiд надання такого звiту.
Про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi
юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у разi
наявностi такої невизначеностi.
Ми звертаємо увагу на данi Примiток до рiчної фiнансової звiтностi Компанiї, а саме роздiл
2.2 "Основи пiдготовки фiнансової звiтностi", пункт Припущення щодо функцiонування
компанiї в найближчому майбутньому, де зазначено, що керiвництво Компанiї пiдготувало цю
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Аудиторами не виявлено подiй або умов, якi вказують на iснування суттєвої невизначеностi,
що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
II. Цей роздiл складений з урахуванням Вимог до аудиторського висновку що подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку вiд 12.02.2013 № 160.
Основнi вiдомостi про Компанiю на 31.12.2018:
- повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
- iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24101605
- мiсцезнаходження: 02094, м. Київ, вулиця Кракiвська, будинок 15/17, лiтера А
- дата державної реєстрацiї: 21.10.1996.
- основнi види дiяльностi за КВЕД:
66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення.
- дата внесення змiн до установчих документiв: 25.04.2018.
- перелiк акцiонерiв, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання аудиторського
висновку (звiту незалежного аудитора):
№ п/п Назва акцiонера Компанiї Iдентифiкацiйний код юридичної особи Кiлькiсть акцiй,
шт.
% у статутному капiталi
ПАТ "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ" 22465515
6055 8,4322
ТОВ "АЛЬПIНА" 32433700
4486 6,2472
ТОВ "ДЕРЛIНГ"
32433736
5539 7,7136
ТОВ "АРХОН"
32561021
7000 9,7482
ТОВ "ФЕРОНА"
32466232
7000 9,7482
ТОВ "МОНДIАЛЬ" 34545640
6372 8,8737
ТОВ "ВIТЯЗЬ"
31647427
7000 9,7482
ТОВ "ГЕОЛАНТ" 32990023
7000 9,7482
ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР МIГМАТИТIВ" 33907239
7000
9,7482
Всього 57452 80,0077
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5 % 14356 19,9923
Разом 71808 100,0000
Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо:
Вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi, складеної за останнiй
звiтний перiод, вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

На звiтну дату у складi власного капiталу Компанiя облiковує статутний капiтал у сумi 7181
тис. грн., капiтал у дооцiнках 293 тис. грн., додатковий капiтал 1095 тис. грн., резервний
капiтал 762 тис. грн., а також нерозподiлений прибуток 426 тис. грн.
Статутний капiтал Компанiї, як депозитарної установи, вiдповiдає вимогам п.2 статтi 14
Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №5178-VI. Такi вимоги
передбачають мати сплачений коштами статутний капiтал у мiнiмальному розмiрi не менш як
7 мiльйонiв гривень. На звiтну дату статутний капiтал Компанiї складає 7181 тис. грн.
Збiльшення резервного капiталу у 2018 роцi здiйснено на суму 25 тис. грн. Такий капiтал
сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку 2017 року, як 5% такого прибутку.
За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi нерозподiлений
прибуток зменшився.
Розмiр чистих активiв, або власного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом
на звiтну дату складає 9757 тис. грн. Чистi активи Компанiї бiльше нiж сума статутного
капiталу.
Вважаємо що Компанiя дотримується нормативних вимог щодо розмiру власного капiталу.

Вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз
зазначенням форми внескiв)
Установчим документом Компанiї є статут. Статут в новiй редакцiї затверджений Загальними
зборами акцiонерiв Компанiї вiд 12.04.2018, Протокол №1/2018. Вiдповiдно до даних цього
статуту, статутний капiтал складає 7180800,00 грн. (Сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят тисяч
вiсiмсот гривень 00 копiйок). Розмiр статутного капiталу на звiтну дату, вiдповiдно до даних
бухгалтерського облiку, складає 7180800,00 грн. (Сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят тисяч вiсiмсот
гривень 00 копiйок). Вважаємо, що розмiр статутного капiталу Компанiї вiдповiдає
вiдомостям, наведеним у такому статутi. Форма внескiв наведена у наступному параграфi.
Формування та сплати статутного капiталу
Статутний капiтал сплачено в розмiрi 7180800,00 грн. (Сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят тисяч
вiсiмсот гривень 00 копiйок). Вартiсть вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними
акцiй наведена в наступнiй таблицi:
№ з/п Назва пiдприємства Сума, грн
Дата внескiв Документи про сплату
Форма
внескiв
1 ЕМIСIЯ
1
АКБ "Укрнафтогазбанк" 22000,0
38000,0
23.08.1996
17.10.1996
Банкiвська виписка вiд 23.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 17.10.1996 р.
Грошовi кошти
2
ВАТ "Кремнафтопродуктсервiс" 42000,0
18000,0
24.09.2002
30.08.2002
Банкiвська виписка вiд 24.09.2002 р.
Банкiвська виписка вiд 30.08.2002 р.
Грошовi кошти
3
ВАТ "Завод обважнювачiв" 22000,0
3800,0
700,0
4900,0
28600,0
30.08.1996
19.09.1996
07.10.1996
15.10.1996
28.10.1996
Банкiвська виписка вiд 30.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 19.09.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 07.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 15.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 28.10.1996 р.
Грошовi кошти
4
ВАТ "Укрнафта"
90000,0
15.01.1996
Банкiвська виписка вiд 15.01.1996 р.
Грошовi кошти
5
ВАТ "Ексiмнафтопродукт" 22000,0
3800,0
34200,0
20000,0
23.08.1996
24.09.1996
25.09.1996
07.10.1996
Банкiвська виписка вiд 23.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 24.09.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 25.09.1996 р.

Банкiвська виписка вiд 07.10.1996 р.
Грошовi кошти
6
ВАТ "Аверс" 2000,0
3000,0 20.08.1996
01.10.1996
Банкiвська виписка вiд 20.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 01.10.1996 р.
Грошовi кошти
7
ВАТ "Київський меблевий комбiнат"
1000,0
1000,0
1500,0
3000,0 10.10.1996
10.10.1996
10.10.1996
16.10.1996
Банкiвська виписка вiд 10.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 10.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 10.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 16.10.1996 р.
Грошовi кошти
3787,2
439,2
9273,6 27.12.1996
10.10.1996
10.10.1996
Товарно-транспортна накладна (№1040-а вiд 27.12.1996 р., №20-а вiд 10.10.1996
р., №24-а вiд 10.10.1996 р. вiдповiдно) Матерiальнi цiнностi
8
ВАТ "УкрНГI"
5000,0
5000,0 16.08.1996
20.09.1996
Банкiвська виписка вiд 16.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 20.09.1996 р.
Грошовi кошти
9
ВАТ "Український iнститут по проектуванню нафтопереробних i нафтохiмiчних
пiдприємств" 3500,0
6500,0 22.08.1996
23.09.1996
Банкiвська виписка вiд 22.08.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 23.09.1996 р.
Грошовi кошти
10
ВАТ "Полтавський ГЗК" 24000,0
56000,0
17.10.1996
11.12.1996
Банкiвська виписка вiд 17.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 11.12.1996 р.
Грошовi кошти
11
ВАТ "Марiупольгаз" 60000,0
15.10.1996
Банкiвська виписка вiд 15.10.1996 р.
Грошовi кошти
12
ДНДI "Еластик"
20000,0
17.10.1996
Банкiвська виписка вiд 17.10.1996 р.
Грошовi кошти
13
ЗАТ "Укртатнафта" 80000,0
11.10.1996
Банкiвська виписка вiд 11.10.1996 р.
Грошовi кошти
14
ДП АТ "Лiщинiвка" 14000,0
6000,0 01.10.1996
05.09.1996
Банкiвська виписка вiд 01.10.1996 р.
Банкiвська виписка вiд 05.09.1996 р.
Грошовi кошти
15
Фiзичнi особи
3000,0 25.09.1996
Приходний касовий ордер №1,2,3 вiд
25.09.1996 р. Грошовi кошти
300,0 01.10.1996
Приходний касовий ордер №1 вiд 01.10.1996 р. Грошовi
кошти
7000,0 02.10.1996
Приходний касовий ордер №1,2,3,4,5,6,7,8 вiд 02.10.1996 р.
Грошовi кошти
6800,0 04.10.1996
Приходний касовий ордер №1,2,3,4 вiд 04.10.1996 р.

Грошовi кошти
4500,0 08.10.1996
Грошовi кошти
1000,0 10.10.1996

Приходний касовий ордер №1,2,3 вiд 08.10.1996 р.
Приходний касовий ордер №1 вiд 10.10.1996 р. Грошовi

кошти
1000,0 14.10.1996

Приходний касовий ордер №1,2 вiд 14.10.1996 р. Грошовi

800,0 16.10.1996

Приходний касовий ордер №1,2 вiд 16.10.1996 р. Грошовi

кошти
кошти
10090,0
17.10.1996
Приходний касовий ордер №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
вiд 17.10.1996 р.
Грошовi кошти
5000,0 18.10.1996
Приходний касовий ордер 1,2,3,4,5 вiд 18.10.1996 р.
Грошовi кошти
1800,0 23.10.1996
Приходний касовий ордер №1,2 вiд 23.10.1996 р. Грошовi
кошти
2590,0 24.10.1996
Приходний касовий ордер №1,2 вiд 24.10.1996 р. Грошовi
кошти
210,0 25.10.1996
Приходний касовий ордер №1вiд 25.10.1996 р. Грошовi
кошти
210,0 28.10.1996
Приходний касовий ордер №1 вiд 28.10.1996 р. Грошовi
кошти
700,0 01.11.1996
Приходний касовий ордер №1вiд 01.11.1996 р. Грошовi
кошти
ВСЬОГО по 1 ЕМIСIЇ
700000,0
2 ЕМIСIЯ
1
ВАТ "Ексiмнафтопродукт" 120000,0
23.12.1997
Банкiвська виписка вiд
23.12.1997 р. Грошовi кошти
2
ВАТ "ТД"УКрнафта"
77000,0
31.12.1998
Банкiвська виписка вiд
31.12.1998 р. Грошовi кошти
3
ВАТ "Марiупольгаз" 140000,0
30.12.1997
Банкiвська виписка вiд 30.12.1997 р.
Грошовi кошти
4
ВАТ "Укрнафта"
110000,0
29.10.1997
Банкiвська виписка вiд 29.10.1997 р.
Грошовi кошти
5
ВАТ "Укртатнафта" 120000,0
13.03.1998
Банкiвська виписка вiд 13.03.1998 р.
Грошовi кошти
6
ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс"
100000,0
100000,0
01.10.1997
02.03.1998
Банкiвська виписка вiд 01.10.1997 р.
Банкiвська виписка вiд 02.03.1998 р.
Грошовi кошти
7
ВАТ "Запорiжгаз" 2000,0
60000,0
138000,0
06.03.1998
13.03.1998
16.03.1998
Банкiвська виписка вiд 06.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 13.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 16.03.1998 р.
Грошовi кошти
8
ВАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 19000,0
27000,0
9000,0 13.03.1998
16.03.1998
25.06.1998
Банкiвська виписка вiд 13.03.1998 р.

Банкiвська виписка вiд 16.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 25.06.1998 р.
Грошовi кошти
9
ВНТГ 60000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
13.03.1998
04.08.1998
06.10.1998
20.10.1998
30.06.1998
Банкiвська виписка вiд 13.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 04.08.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 06.10.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 20.10.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 30.06.1998 р.
Грошовi кошти
10
ВАТ "Макiївгаз"
100000,0
50000,0
20000,0
30000,0
13.03.1998
19.03.1998
15.04.1998
20.04.1998
Банкiвська виписка вiд 13.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 19.03.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 15.04.1998 р.
Банкiвська виписка вiд 20.04.1998 р.
Грошовi кошти
11
ВАТ "ТД "Укртатнафта-Київ"
120000,0
13.03.1998
Банкiвська виписка вiд
13.03.1998 р. Грошовi кошти
12
Фiзичнi особи
3500,0 02.04.1997
Приходний касовий ордер №14,15,16 вiд
02.04.1997 р. Грошовi кошти
500,0 11.04.1997
Приходний касовий ордер №23 вiд11.04.1997 р. Грошовi
кошти
300,0 25.04.1997
Приходний касовий ордер №36 вiд 25.04.1997 р. Грошовi
кошти
3500,0 19.11.1997
Приходний касовий ордер №363,364,365 вiд 19.11.1997 р.
Грошовi кошти
26000,0
13.03.1998
Приходний касовий ордер
№18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 вiд 13.03.1998 р.
Грошовi кошти
ВСЬОГО по 2 ЕМIСIЇ
1475800,0
3 ЕМIСIЯ
1
ВАТ Кременчук НПС
60000,0
60000,0
20000,0
50000,0
20000,0
30000,0
08.02.2000
08.02.2000
10.02.2000
10.03.2000
13.03.2000
14.03.2000
Банкiвська виписка вiд 08.02.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 08.02.2000 р.

Банкiвська виписка вiд 10.02.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 10.03.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 13.03.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 14.03.2000 р.
Грошовi кошти
2
ВАТ "Базис-Iнвестмент" 9000,0
450000,0
1050000,0
21000,0
19.04.2000
19.04.2000
22.06.2000
19.07.2000
Банкiвська виписка вiд 19.04.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 19.04.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 22.06.2000 р.
Банкiвська виписка вiд 19.07.2000 р.
Грошовi кошти
3
ТОВ "Холдiнг-цент-Златорусь"
12500,0
19.04.2000
Банкiвська виписка вiд 19.04.2000 р.
Грошовi кошти
4
ДАК "Приднiпровськi МН" 1500000,0
29.12.1999
Банкiвська виписка вiд
29.12.1999 р. Грошовi кошти
5
ВАТ "Запорiжгаз" 12200,0
29.03.2000
Договiр на передплату акцiй № ю-4/к
вiд 29.03.2000 р.
6
ЗАТ "Укртатнафта" 8600,0 03.12.1999
Договiр на передплату акцiй
№ ю-79 вiд 03.12.1999 р.
7
ВАТ "ТД "Укртатнафта-Київ"
5100,0 03.12.1999
Договiр на передплату акцiй
№ ю-78 вiд 03.12.1999 р.
8
ВАТ "Ексiмнафтопродукт" 15300,0
01.12.1999
Договiр на передплату акцiй
№ ю-1/к вiд 01.12.1999 р.
9
ВАТ "Марiупольгаз" 15300,0
10.01.2000
Договiр на передплату акцiй
№ ю-6/к вiд 10.01.2000 р.
10
ВАТ "Укрнафта"
15300,0
01.12.1999
Договiр на передплату акцiй
№ 33/ю-245 вiд 01.12.1999 р.
11
Фiзичнi особи
1200,0 17.01.2000
Приходний касовий ордер №9,10,11,12 вiд
17.01.2000 р. Грошовi кошти
34800,0
19.01.2000
Приходний касовий ордер №16,17,18,19 вiд
19.01.2000 р. Грошовi кошти
10200,0
19.04.2000
Приходний касовий ордер №120,121,122 вiд
19.04.2000 р. Грошовi кошти
ВСЬОГО по 3 ЕМIСIЇ
3400500,0
4 ЕМIСIЯ
1
ВАТ "Вiнницягаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 1 вiд 17.07.2000 р.
Акцiї
2
ВАТ "Днiпропетровськгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 2 вiд 31.07.2000 р.
Акцiї
3
ВАТ "Донецькоблгаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну№ 3 вiд 01.08.2000 р.
Акцiї
4
ВАТ "Житомиргаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну№ 4 вiд 17.07.2000 р.
Акцiї
5
ВАТ "Закарпатгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 5 вiд 15.08.2000 р.
Акцiї
6
ВАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну№ 6 вiд 20.07.2000 р.
Акцiї
7
ВАТ "Кировоградгаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 7 вiд 26.07.2000 р.

Акцiї
ВАТ "Кримгаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 8 вiд 18.07.2000 р.
Акцiї
9
ВАТ "Миколаївгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 9 вiд 15.08.2000 р.
Акцiї
10
ВАТ "Полтавагаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 10 вiд 15.08.2000 р.
Акцiї
11
ВАТ "Рiвнегаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 11 вiд 10.08.2000 р.
Акцiї
12
ВАТ "Тернопiльгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 12 вiд 21.07.2000 р.
Акцiї
13
ВАТ "Харкiвгаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну№ 14/213 вiд 14.09.2000 р.
Акцiї
14
ВАТ "Харкiвмiськгаз"
2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 13-52/4 вiд
12.09.2000 р. Акцiї
15
ВАТ "Чернiгiвгаз" 2800,0 15.02.2001
Договiр обмiну № 15 вiд 07.08.2000 р.
Акцiї
16
НАК "Нафтогаз України" 28000,0
15.02.2001
Договiр обмiну№ 16 вiд
15.09.2000 р. Акцiї
17
АЕК "Київенерго" 70000,0
19.04.2001
Банкiвська виписка вiд 19.04.2001 р.
Грошовi кошти
ВСЬОГО по 4 ЕМIСIЇ
140000,0
5 ЕМIСIЯ
1
АЕК "Київенерго" 5500,0 28.12.2001
Договiр обмiну № 275 вiд 15.06.2001 р.
Акцiї
2
ВАТ "Енергореєстр" 9000,0 12.04.2001
Договiр мiни № 10 вiд 12.04.2001 р.
Акцiї
3
ТОВ "IНЕКО-Менеджмент"
3500,0 12.04.2001
Договiр мiни № 10вiд
12.04.2001 р. Акцiї
4
ТОВ "Енергетична Консалтингова Группа"
3500,0 18.04.2001
Договiр мiни № 8
вiд 18.04.2001 р.
Акцiї
5
ВАТ "Ексiмнафтопродукт" 39000,0
08.04.2002
Банкiвська виписка вiд
08.04.2002 р. Грошовi кошти
6
Фiзичнi особи
3000,0 12.04.2001
Договiр мiни № 09 вiд 12.04.2001 р.
Акцiї
1000,0 18.04.2001
Договiр мiни № 07 вiд 18.04.2001 р.
Акцiї
ВСЬОГО по 5 ЕМIСIЇ
64500,0
6 ЕМIСIЯ
1
CORNESIA CONSULTING LIMITED
733600,0
26.09.2011
Банкiвська
виписка вiд 26.09.2011 р. Грошовi кошти
2
CRILESSA ENTERPRISES LIMITED
733600,0
26.09.2011
Банкiвська
виписка вiд 26.09.2011 р. Грошовi кошти
ВСЬОГО по 6 ЕМIСIЇ
1467200,0
8

При цьому акцiї 6 емiсiї були розмiщенi з отриманням емiсiйного доходу. Сума такого доходу
склала 67200,00 грн. та вiдображена у вiдповiдному роздiлу звiту про фiнансовий стан.
Таким чином Статутний капiтал сформований та сплачений в повному обсязi 7180800,00 грн.
(Сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок).
Неоплачений капiтал на звiтну дату не облiковується.
Вiдсутностi у Компанiї прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть

податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про
фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Вважаємо, що у Компанiї на звiтну дату не облiковуються задекларованi простроченi
зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, а також несплаченi штрафнi санкцiї за
порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного
капiталу юридичної особи, яка вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
Компанiя у поточному перiодi продовжувала здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку
цiнних паперiв вiдповiдно до отриманої лiцензiї. Внесення коштiв до статутного капiталу
проведено у перiодах, що були ранiше за звiтний. Вiдповiдно до тверджень керiвництва
Компанiї такi кошти були використанi за напрямками, передбаченими статутом.
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Компанiї, якi було встановлено аудитором в процесi
виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi, а саме:
Голова Правлiння - здiйснює вплив на управлiння та/або дiяльнiсть Компанiї;
Член Правлiння - може здiйснювати вплив на управлiння та/або дiяльнiсть Компанiї;
Член Правлiння - Головний бухгалтер, може здiйснювати вплив на управлiння та/або
дiяльнiсть Компанiї;
Внутрiшнiй аудитор - здiйснює нагляд за поточною дiяльнiстю Компанiї, перевiрку
результатiв поточної фiнансової дiяльностi Компанiї, контроль за дотриманням законiв,
нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, та рiшень органiв управлiння Компанiї.
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою.
В процесi перевiрки нами не виявлено непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою.
Вважаємо, що твердження управлiнського персоналу про те, що станом на звiтну дату на
балансi Компанiї вiдсутнi непередбаченi активи та зобов'язання - наведено достовiрно.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Компанiї.
При здiйсненнi перевiрки нами не виявлено подiй пiсля дати балансу, якi б не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi та могли б мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Компанiї.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть Компанiї у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу.
Вважаємо, що до iнших факторiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть
Компанiї у майбутньому можна вiднести такi: полiтична та економiчна ситуацiя в державi
Україна, можливi кардинальнi змiни законодавства регулюючого функцiонування фондового
ринку, дiяльнiсть Компанiй на ньому, а також змiна економiчної кон'юнктури.
Оцiнити ступiнь впливу таких факторiв, або обставин на дiяльнiсть Компанiї можливо пiсля

настання зазначених подiй.
Iнша фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства.
Iншої фiнансової iнформацiї окрiм наведеної у доданiй до цього звiту аудитора фiнансової
звiтностi Компанiєю не наводиться.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР ГАРАНТ"
Код за ЄДРПОУ
16463676
№ i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України (АПУ) Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi № 0218, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд
26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати
України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.
Вiдповiдно до положень Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" внесена до наступного роздiлу реєстру аудиторських фiрм: суб'єкти аудиторської
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, номер
реєстрацiї у Реєстрi 0218.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого
НКЦПФР
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер
свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по
24.09.2020 р.
Аудитори, що брали участь в аудитi
Вавiлова Вiкторiя Валерiївна, чинний сертифiкат
аудитора №004056 серiї А, виданий згiдно з рiшенням АПУ вiд 24.12.1999р. за № 85, номер
реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 100876.
Мiсцезнаходження та фактичне
мiсце розташування 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр № 10-01/09-18 вiд 10.09.2018 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
10.09.2018 р. - 28.02.2019 р.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого
є цей Звiт незалежного аудитора (Аудиторський висновок), є
Генеральний директор
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

В.В. Вавiлова

28 лютого 2019 року
Київ, Україна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю

емiтента, про те, що, наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата
виникнення
події

1
23.01.2018
06.09.2018
11.12.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
24.01.2018
07.09.2018
12.12.2018

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів

