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Звіт незалежного аудитора
Акціонеру Акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Звіт про аудит консолідованої фінансової звітності
Наша думка
На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах,
консолідований фінансовий стан Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» (далі – «Компанія») та його дочірніх підприємств (далі разом – «Група») станом на 31 грудня 2021
року і консолідовані фінансові результати та консолідований рух грошових коштів Групи за рік, що
закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і
відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо фінансової звітності.
Наш звіт аудитора відповідає нашому додатковому звіту для акціонера від 17 травня 2022 року.
Предмет аудиту
Консолідована фінансова звітність Групи включає:
●
●
●
●
●
●

консолідований звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 року;
консолідований звіт про прибуток чи збиток за рік, що закінчився на вказану дату;
консолідований звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився на вказану дату;
консолідований звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на вказану дату;
консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату; та
примітки до консолідованої фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової
політики та іншу пояснювальну інформацію.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідно
до цих стандартів описана далі у розділі "Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової
звітності" нашого звіту.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Незалежність
Ми є незалежними по відношенню до Групи відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів
(включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
(Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», які стосуються нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші
інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ.
Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг,
які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність».
Послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, які ми надали Групі протягом періоду з 1 січня 2021 року по
31 грудня 2021 року, включають наш огляд проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності
Групи за 6 місяців, які закінчуються 30 червня 2021 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
“ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
вул. Жилянська 75, Київ, 01032, Україна
Телефон: +380 44 354 0404, www.pwc.com/ua

Суттєва невизначеність, пов’язана з безперервністю діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 у консолідованій фінансовій звітності, в якій описано, що Група зазнає
впливу істотних ризиків, пов'язаних із подальшим ходом поточного повномасштабного воєнного
вторгнення Російської Федерації в Україну. Масштаби чи строки подальшого перебігу подій або термін
завершення воєнних дій є фактором невизначеності. Як зазначено у Примітці 2, ці події та умови разом з
іншими питаннями, описаними у цій Примітці, свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може
викликати значні сумніви у спроможності Групи продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша
думка не є модифікованою щодо цього питання.

Пояснювальний параграф - Звітність у форматі iXBRL
Згідно з чинним законодавством, станом на дату цього звіту аудитора консолідована фінансова звітність
Групи відповідно до МСФЗ повинна бути підготовлена в єдиному електронному форматі (iXBRL). Як
описано у Примітці 2 до консолідованої фінансової звітності, станом на дату цього звіту аудитора
управлінський персонал Групи ще не підготував звіт у форматі iXBRL внаслідок обставин, описаних у
Примітці 2, і планує підготувати та подати звіт у форматі iXBRL протягом 2022 року. Наша думка не є
модифікованою щодо цього питання.

Наш підхід до аудиту
Огляд

Суттєвість

Обсяг аудиту
Групи

Ключові
питання
аудиту

●

Суттєвість на рівні Групи в цілому: 2 692 мільйона гривень,
що становить 0,75% чистих активів.

●

Ми виконали аудиторську роботу щодо 7 компонентів Групи,
всі з яких розташовані в Україні. З огляду на структуру Групи,
аудит 4 компонентів Групи було проведено командою
аудиторів Групи, тоді як аудит решти 3 компонентів було
проведено аудиторами компонентів.
Відвідування об'єктів були здійснені в Україні.
Обсяг нашого аудиту покрив 99% виручки Групи, 99%
загальних активів Групи та 98% прибутку Групи до
оподаткування за абсолютним значенням.

●
●

●
●

●
●

Оцінка основних засобів
Облік перегляду умов погашення дебіторської
заборгованності за договором купівлі-продажу та за
договором про компенсацію недоотриманого доходу від
послуг транспортування газу
Оцінка дебіторської заборгованості за природний газ
Виконання певних зобов'язань за кредитними договорами та
проспектами випуску Єврооблігацій, які можуть вплинути на
класифікацію заборгованості Групи

У процесі планування аудиту ми визначили суттєвість та оцінили ризики суттєвого викривлення
консолідованої фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких областях управлінський
персонал сформував суб'єктивні судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцінок, що
включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими внаслідок їх характеру пов'язана
невизначеність. Крім того, як і в процесі всіх наших аудиторських перевірок, ми розглянули ризик обходу
механізмів внутрішнього контролю управлінським персоналом, у тому числі, серед іншого, оцінку наявності
ознак необ'єктивності управлінського персоналу, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства.

Суттєвість
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвості. Аудит призначений для
отримання достатньої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки. Вони вважаються
суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні
рішення користувачів, які приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.
Виходячи з нашого професійного судження, ми встановили певні кількісні порогові значення для
суттєвості, у тому числі для суттєвості на рівні консолідованої фінансової звітності Групи в цілому, як
показано нижче у таблиці. За допомогою цих значень і з урахуванням якісних факторів ми визначили обсяг
нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських процедур і оцінили
вплив викривлень, за їх наявності (взятих окремо та в сукупності) на консолідовану фінансову звітність у
цілому.
Суттєвість для Групи в цілому

2 692 мільйона гривень

Як ми її визначили

0,75% чистих активів

Обґрунтування застосованого
рівня суттєвості

Група є державним підприємством, яке працює на сильно
регульованому ринку природного газу, на якому чинне
законодавство та ринкова культура встановлюють певні обмеження
стосовно здатності Групи впливати на ціни та вибирати клієнтів.
Більшість клієнтів Групи також працюють на ринках із
регульованими
тарифами,
відповідно,
їхня
спроможність
здійснювати оплату Групі значною мірою залежить від державного
регулювання тарифів і компенсаційних механізмів. Протягом
останніх років на українському ринку природного газу відбулися
певні докорінні зміни з метою його подальшої лібералізації. Однак
процес лібералізації потребує часу, отже, ці регуляторні фактори
призводять до викривлення як прибутків, так і виручки Групи, які,
крім того, зазнають впливу інших ринкових факторів (таких як
волатильність цін на газ). Таким чином, ані прибуток до
оподаткування, ані виручка не вважалися коректним базовим
показником для оцінки суттєвості. Натомість, ми прийняли рішення
використати в якості базового показника чисті активи, оскільки, на
нашу думку, вони являють собою більш об'єктивний показник
масштабів бізнесу. Ми визначили суттєвість на рівні 0,75%, який
знаходиться у діапазоні прийнятних кількісних порогових значень
суттєвості.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для
нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у
контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки про
цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. Крім питань, описаних у розділі “Суттєва
невизначеність, пов'язана з безперервністю діяльності”, ми визначили питання, які описані нижче,
ключовими питаннями аудиту, про які слід повідомити у нашому звіті.

Ключове питання аудиту
Оцінка основних засобів
Див. Примітки 5, 27 і 30 до консолідованої
фінансової звітності
Група застосовує модель переоцінки для
подальшої
оцінки
основних
засобів,
які
використовуються у профільній діяльності Групи.
Станом на 31 грудня 2021 року балансова вартість
цих активів складала 266 266 мільйонів гривень,
що становить 91% від загальних основних засобів
Групи. За результатами переоцінки Група визнала
дооцінку в сумі 84 593 мільйона гривень і
нарахування знецінення в сумі 2 048 мільйонів
гривень.
Справедливу вартість було визначено на основі
звітів про оцінку, підготовлених незалежними
ліцензованими оцінювачами.
Визначення справедливої вартості є ключовим
питанням аудиту, оскільки вимагає застосування
суб'єктивних неспостережуваних вхідних даних і
припущень. Крім того, модель оцінки за
справедливою вартістю є чутливою до зміни
припущень,
використаних
для
визначення
економічного знецінення, таких як прогноз цін на
газ, нафту і нафтопродукти, курси обміну валют,
запаси корисних копалин, тарифи на основі
регуляторної бази для сегмента «Зберігання
природного газу» та ставки дисконту для всіх
сегментів.

Які аудиторські процедури були виконані
стосовно ключового питання аудиту

У ході наших аудиторських процедур ми виконали
наступне:
- залучили наших внутрішніх експертів з
оцінки для аналізу коректності методології,
використаної незалежним оцінювачем у
ході
переоцінки
основних
засобів,
включаючи
перевірку
розрахунку
середньозваженої вартості капіталу;
- оцінили
професійну
компетентність
незалежних
ліцензованих оцінювачів,
залучених до процесу переоцінки основних
засобів;
- протестували вхідні дані, використані
незалежними оцінювачами, на предмет їх
повноти та коректності;
- порівняли обсяги запасів вуглеводнів для
сегментів
«Внутрішня
розвідка
та
видобування» та «Укрнафта» з оцінками
незалежних інженерних фірм;
- зробили запити управлінському персоналу
Групи на різних рівнях її організаційної
структури, включаючи технічний персонал,
щоб переконатися у доказах, які ми
отримали під час тестування вхідних даних
і перевірки коректності припущень;
проаналізували судження управлінського
персоналу у процесі визначення одиниць,
які
генерують
грошові
кошти,
та
припущення, що лежать в основі прогнозу
грошових потоків Групи;
- порівняли управлінські оцінки з наявними
короткостроковими
та
середньостроковими бюджетами Групи;
- перевірили
математичну
точність
економічних
моделей
і
коректність
порівняння та віднесення результатів на
балансову вартість окремих статей
основних засобів і відповідних сегментів.
Ми також оцінили достатність відповідних
розкриттів інформації щодо активів, оцінених за
справедливою
вартістю,
у
примітках
до
консолідованій фінансовій звітності.

Ключове питання аудиту

Які аудиторські процедури були виконані
стосовно ключового питання аудиту

Облік перегляду умов погашення дебіторської
заборгованості за договором купівлі-продажу та за
договором про компенсацію недоотриманого
доходу від послуг транспортування газу
Див. Примітки 8, 27 і 30 до консолідованої
фінансової звітності
Як описано у Примітці 8 до консолідованої
фінансової звітності, 1 січня 2020 року Група
передала свою частку в капіталі дочірнього
підприємства, яке здійснює управління сегментом
транспортування газу (“ОГТСУ”), компанії під
спільним контролем акціонера за договором
купівлі-продажу.
Договір
купівлі-продажу
передбачав фіксовану і динамічну складові
винагороди до сплати, яку було визнано як
фінансовий актив, оцінений за справедливою
вартістю через прибуток чи збиток у сумі 81 058
мільйонів гривень станом на 31 грудня 2020 року.
Протягом 2021 року стала доступною додаткова
інформація, яка продемонструвала, що структура
угоди, визначена у договорі купівлі-продажу, не
дозволяла сторонам виконати їх зобов'язання так,
як було спочатку заплановано. Отже, на виконання
інструкцій акціонера Групи, сторони переглянули
умови договору-купівлі продажу, і Група додатково
уклала новий відповідний договір безпосередньо з
ОГТСУ,
пов'язаний
із
компенсацією
недоотриманого
доходу
від
послуг
транспортування газу. Цей новий договір
передбачає певні фіксовані компенсації за період
2020-2024 років і змінні складові за 2025-2034
роки. Група визнала пов'язаний із договором
фінансовий актив, і чистий ефект у сумі 31 131
мільйон гривень від перегляду первісної угоди був
визнаний безпосередньо у складі власного
капіталу. Станом на 31 грудня 2021 року
дебіторську заборгованість за компенсацією
недоотриманого
доходу
від
послуг
транспортування газу було переоцінено до 16 567
мільйонів гривень.
З огляду на комплексність і нестандартний
характер цієї угоди, а також суттєві судження
управлінського персоналу, сформовані щодо
методу її обліку, ми визначили це питання
ключовим питанням аудиту.

У ході наших аудиторських процедур ми виконали
наступне:

-

отримали та проаналізували відповідні
договори, регуляторну базу та рішення
уряду, пов'язані з переглядом умов
погашення дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу та договором
про компенсацію недоотриманого доходу
від послуг транспортування газу;

-

оцінили коректність обліку чистого ефекту
реструктуризованої угоди безпосередньо у
власному капіталі;

-

оцінили
коректність
класифікації
фінансової дебіторської заборгованості,
що виникає внаслідок договору про
компенсацію недоотриманого доходу від
послуг
транспортування
газу,
і
відповідність методології, використаної
управлінським
персоналом
для
визначення
справедливої
вартості
залишку дебіторської заборгованості;
- протестували вхідні дані, використані
управлінським
персоналом
для
визначення
справедливої
вартості
залишку дебіторської заборгованості;
- зробили запити управлінському персоналу
Групи на різних рівнях її організаційної
структури, щоб переконатися у доказах, які
ми отримали під час тестування вхідних
даних і перевірки коректності припущень;
- перевірили
математичну
точність
моделей,
застосованих
для
оцінки
справедливої
вартості
дебіторської
заборгованості.
Крім того, ми оцінили достатність розкриттів
відповідної інформації про залишок дебіторської
заборгованості, включаючи розкриття інформації
про справедливу вартість та розкриття інформації
про облікові судження та оцінки у примітках до
консолідованої фінансової звітності.

Ключове питання аудиту
Оцінка дебіторської заборгованості за природний
газ
Див. Примітки 11 і 30 до консолідованої
фінансової звітності
Протягом року управлінський персонал Групи
переглянув свій підхід до визначення обсягу
очікуваних кредитних збитків від дебіторської
заборгованості за продажами природного газу всім
клієнтам, за винятком прямих продажів побутовим
споживачам. Група перейшла від спрощеного
підходу на основі матриці міграції до більш
комплексної методології, основаної на оцінці
ймовірності дефолту («PD») за кожним клієнтом та
збитку у разі дефолту («LGD») за різними групами
клієнтів.
Нова модель очікуваних кредитних збитків була
розроблена Групою на основі статистичної
інформації, яка скоригована на прогнозну
інформацію. Оскільки Група провадить свою
діяльність на ринку, який наразі перебуває у
процесі дерегулювання, залишається ціла низка
факторів законодавчого та ринкового характеру,
які перешкоджають стабільному надходженню
грошових коштів від клієнтів і роблять процес
розрахунку
очікуваних
кредитних
збитків
суб'єктивним.
З огляду на значимість суми дебіторської
заборгованості за баланс газу та відповідних
очікуваних
кредитних
збитків
для
цієї
консолідованої фінансової звітності, а також
застосування суттєвих облікових оцінок і суджень
управлінського персоналу у процесі оцінки, ми
визначили це питання ключовим питанням аудиту.

Які аудиторські процедури були виконані
стосовно ключового питання аудиту

У ході наших аудиторських процедур ми виконали
наступне:

-

оцінили
коректність
методології,
застосованої управлінським персоналом
для визначення очікуваних кредитних
збитків, включаючи розрахунок імовірності
дефолту та збитку у разі дефолту і
врахування прогнозної інформації;
- протестували
використані
вхідні
параметри та проаналізували припущення,
застосовані управлінським персоналом у
моделі очікуваних кредитних збитків і
класифікації клієнтів за групами;
- зробили запити управлінському персоналу
Групи на різних рівнях її організаційної
структури, щоб переконатися у доказах, які
ми отримали під час перевірки припущень.
Крім того, ми оцінили достатність розкриттів
відповідної інформації про залишок дебіторської
заборгованості, включаючи розкриття інформації
про облікові судження та оцінки з аналізом
чутливості у примітках до консолідованої
фінансової звітності.

Ключове питання аудиту
Виконання певних зобов'язань за кредитними
договорами та проспектами випуску
Єврооблігацій, які можуть вплинути на
класифікацію заборгованості Групи
Див. Примітку 14 до консолідованої фінансової
звітності
Інформацію про позикові кошти розкрито у
Примітці 14 до консолідованої фінансової
звітності. Відповідно до умов кредитних договорів
і проспектів випуску облігацій Група зобов'язана
дотримуватися певних фінансових і нефінансових
зобов'язань, порушення яких може призвести до
вимоги дострокового погашення позикових коштів.
До звіту про фінансовий стан станом на звітну дату
включені банківські кредити в сумі 19 052 мільйона
гривень, включаючи довгострокові банківські
кредити в сумі 11 033 мільйона гривень і поточні
банківські кредити в сумі 8 019 мільйонів гривень.
Крім того, до нього включені Єврооблігаційні
позики в сумі 41 331 мільйон гривень, включаючи
довгострокові Єврооблігації в сумі 32 193 мільйона
гривень і поточні Єврооблігації в сумі 9 138
мільйонів гривень.
Управлінський персонал Групи проаналізував
виконання цих зобов'язань протягом звітного
періоду та станом на звітну дату і дійшов висновку
щодо відсутності факту порушення таких
зобов'язань. Ми включили це питання до ключових
питань аудиту, оскільки сума позикових коштів є
суттєвою, а також тому, що можливість
дострокового погашення зобов'язань може
призвести до значного видатку грошових коштів і,
як наслідок, до проблем з ліквідністю.

Які аудиторські процедури були виконані
стосовно ключового питання аудиту

У ході наших аудиторських процедур ми виконали
наступне:

-

ознайомилися з кредитними договорами
та проспектами випуску Єврооблігацій у
частині передбачених ними певних
зобов'язань,
порушення
яких
може
призвести
до
вимоги
дострокового
погашення позикових коштів;
- проаналізували
виконання
певних
фінансових
зобов'язань
шляхом
перерахунку та порівняння показників із
пороговими значеннями, встановленими
кредитними договорами та проспектами
випуску облігацій;
- перевірили
виконання
певних
нефінансових
зобов'язань
шляхом
перевірки документації, яка підтверджує
виконання цих умов, і отримали та
перевірили листування Групи з державним
банком, у якого Група запитала та
одержала роз'яснення умов певних
зобов'язань у ході оцінки виконання цих
зобов'язань.
Крім того, у ході наших аудиторських процедур ми
оцінили
достатність
розкриттів
відповідної
інформації про виконання цих зобов'язань у
примітках до консолідованої фінансової звітності.

Як ми визначили обсяг аудиту Групи
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому обсязі для
отримання підстав для висловлення нашої думки про консолідовану фінансову звітність у цілому з
урахуванням юридичної та управлінської структури Групи, облікових процесів і механізмів контролю, які
використовує Група, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Група здійснює свою діяльність. Ми
також проаналізували характер діяльності її компонентів і ринків, на яких компоненти Групи провадять
свою діяльність.
Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є державним
підприємством і материнською компанією групи підприємств, які провадять свою діяльність в Україні.
Група здійснює операції з розвідки природного газу та нафти, розвитку нових напрямків газопостачання,
транспортування та зберігання нафти і газу, а також продажу природного газу та скрапленого нафтового
газу своїм споживачам. Детальну інформацію про структуру Групи включено до Примітки 1 до
консолідованої фінансової звітності.
У процесі визначення загальної стратегії та плану аудиту Групи ми визначили вид роботи, яку необхідно
виконати на рівні компоненту.
Обсяг аудиту Групи включав сім компонентів в Україні, до яких було застосовано аудит їх повної
фінансової інформації, оскільки ці компоненти є окремо значимими для Групи. Аудит чотирьох значних
компонентів проводився командою аудиторів Групи, одного зі значних компонентів - командою аудиторів
компоненту з іншої фірми мережі PwC, і двох значних компонентів - командою аудиторів компоненту з
іншої фірми, яка не входить до мережі PwC. Ми одноосібно відповідаємо за аудиторську думку.
Крім цього, ми обрали один компонент для проведення узгоджених аудиторських процедур для отримання
належного покриття фінансових статей у консолідованій фінансовій звітності. У сукупності, при виконанні
цих процедур ми досягли наступного покриття фінансових статей:

Стаття

Покриття

Виручка

99%

Прибуток до оподаткування

98%

Загальна сума активів

99%

Чисті активи

99%

Жоден із компонентів, що залишилися, не перевищує 1% сукупної виручки Групи та 1% сукупних активів
Групи. Стосовно цих компонентів, що залишилися, ми виконали, серед іншого, аналітичні процедури для
підтвердження нашої оцінки відсутності істотних ризиків суттєвих викривлень у цих компонентах.
Завдяки проведенню зазначених вище процедур, ми змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські
докази щодо фінансової інформації Групи в цілому для надання підстав для висловлення нашої думки із
застереженням щодо консолідованої фінансової звітності.

Інша інформація, включаючи Звіт про управління (Звіт керівництва)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає
консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва) (але не включає консолідовану фінансову звітність
та наш аудиторський звіт щодо цієї фінансової звітності), яку ми отримали до дати випуску цього
аудиторського звіту, а також Річний звіт та Річну інформацію емітента цінних паперів, що, як очікується,
буде надана нам після тієї дати.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи
консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва).

У зв'язку з проведенням нами аудиту консолідованої фінансової звітності наш обов'язок полягає в
ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві
невідповідності між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями,
одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена в
консолідованому звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена консолідована фінансова
звітність, відповідає консолідованій фінансовій звітності.
Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб’єкта господарювання та його середовища,
отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у
консолідованому Звіті про управління (Звіті керівництва) та іншій інформації, які ми отримали до дати
цього звіту аудитора. Ми не маємо що повідомити у цьому зв'язку.
Якщо при ознайомленні з Річним звітом та Річною інформацією емітента цінних паперів ми дійдемо
висновку, що в ній міститься суттєве викривлення, ми зобов'язані довести це до відома осіб,
відповідальних за корпоративне управління.

Відповідальність управлінського персоналу та осіб, відповідальних за корпоративне управління,
за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Групи продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках відомостей,
що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі припущення про подальшу
безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати Групу або
припинити її діяльність, або коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім ліквідації або
припинення діяльності.
Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за процесом
підготовки фінансової звітності Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність
у цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського
звіту, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є гарантією
того, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявляє суттєві викривлення за їх наявності.
Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, якщо можна
обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які
приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.
У ході аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми застосовуємо професійне судження та зберігаємо
професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми виконуємо наступне:
●

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

●

●
●

●

●

отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудиту, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Групи;
оцінюємо належний характер застосованої облікової політики та обґрунтованість бухгалтерських
оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом;
робимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів – висновок про наявність
суттєвої невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у
спроможності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли висновку
про наявність суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у нашому аудиторському звіті до
відповідного розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо таке розкриття є
неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Проте майбутні події або умови можуть призвести до того,
що Група втратить здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
проводимо оцінку подання консолідованої фінансової звітності в цілому, її структури та змісту,
включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває консолідована фінансова звітність
операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання;
отримуємо достатні прийнятні аудиторські докази щодо фінансової інформації суб'єктів
господарювання або напрямків господарської діяльності у складі Групи для висловлення думки про
консолідовану фінансову звітність. Ми відповідаємо за спрямування, нагляд та проведення аудиту
Групи. Ми одноосібно відповідаємо за нашу аудиторську думку.

Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з особами, відповідальними за корпоративне управління,
повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєві зауваження
за результатами аудиту, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, які ми
виявляємо у ході аудиту.
Крім того, ми надаємо особам, відповідальним за корпоративне управління, заяву про те, що ми
дотримались усіх відповідних етичних вимог до незалежності, та поінформували цих осіб про всі
взаємовідносини та інші питання, які можна обґрунтовано вважати такими, що мають вплив на
незалежність аудитора, і, якщо потрібно, – про відповідні вжиті заходи.
Із тих питань, про які ми повідомили осіб, відповідальних за корпоративне управління, ми визначаємо
питання, які були найбільш значущими для аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період
і, відповідно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у нашому аудиторському звіті, крім
випадків, коли оприлюднення інформації про ці питання заборонене законом чи нормативними актами,
або коли у надзвичайно рідкісних випадках ми доходимо висновку про те, що інформація про будь-яке
питання не повинна бути повідомлена у нашому звіті, оскільки можливо обґрунтовано передбачити, що
негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її
повідомлення.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Додаткова інформація, яка надається у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 555 від 22 липня 2021 року
Аудит консолідованої фінансової звітності Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» проводився у відповідності до договору № 14/76/21 від 26 лютого 2021 року та
відповідних додаткових угод у період з 1 вересня 2021 року до дати цього звіту. Компанія є підприємством,
що становить суспільний інтерес, у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні». Компанія не є контролером або учасником небанківської фінансової групи.
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
На нашу думку, інформація, розкрита у Примітці 1 до консолідованої фінансової звітності, відповідає
інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності Компанії, розкриту в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про материнські компанії та дочірні підприємства Компанії
Компанію контролює Уряд України. Нижче наведені дочірні підприємства Компанії:
Підприємство

Країна

ВАТ «Кіровоградгаз»

Україна

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»

Україна

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

Україна

ДП «Газ України»

Україна

Naftogaz Trading Europe AG

Швейцарія

ДП «Укравтогаз»

Україна

ДП «Закордоннафтогаз»

Україна

ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Україна

АТ «Укргазвидобування»

Україна

ТОВ «Олександр»

Україна

ТОВ «Нафтогаз Дріллінг»

Україна

ПАТ «Укрнафта»

Україна

АТ «Укртрансгаз»

Україна

АТ «Укртранснафта»

Україна

ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг»

Україна

ТОВ «Укртранснафта Сервіс»

Україна

ТОВ «УТН Безпека»

Україна

ПрАТ СК «Трансмагістраль»

Україна

ТОВ Корпоративний фонд «Укртранснафта»

Україна

АТ «Укрспецтрансгаз»

Україна

ТОВ «Нафтогаз цифрові технології»

Україна

ТОВ «Нафтогаз Тепло»

Україна

ТОВ «Вуглесинтегаз України»

Україна

ТОВ «Науканафтогаз»

Україна

ДП «Нафтогаз-Енергосервіс»

Україна

ДП «Нафтогазбезпека»

Україна

ТОВ «Надра Юзівська»

Україна

ПАТ Донецькоблгаз»

Україна

Повідомлення про консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва)
Як зазначено у розділі «Інша інформація, включаючи консолідований Звіт про управління (Звіт
керівництва)», на нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація,
наведена в консолідованому Звіті про управління (Звіті керівництва) за фінансовий рік, за який
підготовлена консолідована фінансова звітність, відповідає консолідованій фінансовій звітності, і ми не
маємо що повідомити стосовно виявлення суттєвих викривлень.
Результати перевірки ревізійної комісії
Результати перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки Компанія не має ревізійної комісії.

Призначення
Ми вперше були призначені аудиторами Групи для проведення обов'язкового аудиту за рік, що закінчився
31 грудня 2021 року. Наше призначення було затверджено рішенням Кабінету Міністрів України 14 квітня
2021 року. Це перший рік нашого призначення.

Ключовий партнер з аудиту, відповідальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей
звіт незалежного аудитора, - Юлія Вікторівна Параніч.

ТОВ АФ “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Ідентифікаційний номер 21603903
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності 0152
м. Київ, Україна
17 травня 2022 року

Оригінал підписано Юлією Параніч

Юлія Вікторівна Параніч
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності 101809

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Примітки

У мільйонах українських гривень

31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

294 042
4 367
722
5 668
1 898
3 269
5 787
315 753

211 134
3 147
772
7 685
63 432
9 375
2 892
298 437

69 010
49 494
23 558
14 669
4 135
30 540
4 293
195 699
511 452

40 691
28 129
22 641
17 626
702
37 106
659
147 554
445 991

194 307
206 306
3 871
(51 565)

194 307
140 171
4 069
(27 801)

13

352 919
6 075
358 994

310 746
3 535
314 281

14
15
24
16

40 154
8 015
23 701
3 245

56 547
9 853
12 910
3 354

75 115

82 664

21 431
15 077
10 857
27 789
2 189
77 343

9 795
13 576
3 585
20 277
1 813
49 046

152 458
511 452

131 710
445 991

АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
Відстрочені податкові активи
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Передоплата з податку на прибуток
Інші необоротні активи
Всього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Передоплата з податку на прибуток
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал
Резерв переоцінки
Накопичені курсові різниці
Накопичений дефіцит
Власний капітал, який належить власникам материнської
компанії
Неконтрольована частка у капіталі
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Позики
Забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього довгострокових зобов’язань
Короткострокові зобов’язання
Позики
Забезпечення
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Заборгованість з податку на прибуток
Всього короткострокових зобов’язань

9

10
11
12
8
8
26
26

13

14
15
17
18

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Юрій Вітренко
Голова Правління

5
6
7
24
8
8

/п/

Роман Чумак
Член Правління

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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/п/

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У мільйонах українських гривень

Примітки

2021 рік

2020 рік

217 384
1 595

159 234
32 205
1 578

218 979

193 017

20
21

(82 021)
(63 235)
(13 755)
(1 060)
(2 777)

(48 222)
(64 558)
(16 548)
(588)
(7 950)

22
23

(22 181)
(5 614)

(21 340)
(6 738)

9,11,12

(10 514)

(42 595)

(201 157)

(208 539)

1 529

1 545

(37)

(65)

19 314

(14 042)

(7 291)

(4 960)

Прибуток/(збиток) за період

12 023

(19 002)

Чистий прибуток/(збиток), який належить:
Акціонерам Компанії
Неконтролюючим акціонерам

11 300
723

(20 851)
1 849

Чистий прибуток/(збиток)

12 023

(19 002)

Дохід від реалізації
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків
Відсотки та інші доходи

3, 19

Всього доходу від реалізації та інших доходів
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Збитки від знецінення нефінансових активів
Витрати на збут, загальні та адміністративні
витрати
Фінансові витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових
активів
Всього витрат
Дохід від курсових різниць
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування

7

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

24

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У мільйонах українських гривень

Примітки

2021 рік

2020 рік

12 023

(19 002)

69 366

(15 889)

1 123

592

921

371

(198)

729

Інші сукупні доходи/(збитки)

71 212

(14 197)

Всього сукупних доходів/(збитків)

83 235

(33 199)

Акціонерам Компанії
Неконтролюючим акціонерам

78 581
4 654

(34 279)
1 080

Всього сукупних доходів/(збитків)

83 235

(33 199)

Чистий прибуток/(збиток)
Інший сукупний дохід/(збиток)
Статті, які не будуть рекласифіковані у
подальшому у прибуток або збиток, за
вирахуванням податку на прибуток:
Прибуток/(збиток) у результаті переоцінки основних
засобів, за вирахуванням податку на прибуток у
сумі 15 227 мільйонів гривень (2020 рік: 3 572
мільйона гривень)
Переоцінка зобов’язань за виплатами працівникам,
за вирахуванням податку на прибуток у сумі 106
мільйонів гривень (2020 рік: 125 мільйонів
гривень)
Переоцінка резерву на виведення активів з
експлуатації, за вирахуванням податку на
прибуток у сумі 202 мільйона гривень (2020 рік: 82
мільйона гривень)
Статті, які можна рекласифікувати у
подальшому у прибуток або збиток, за
вирахуванням податку на прибуток:
Накопичені курсові різниці

Всього сукупних доходів/(збитків), які належать:

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Власний капітал, який належить власникам материнської Компанії
Накопичені
Резерв
курсові
Накопичений
переоцінки
різниці
дефіцит
Всього

У мільйонах українських гривень

Акціонерний
капітал

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

194 307

316 264

3 340

(123 234)

390 677

1 897

392 574

-

(14 686)
(14 686)
(161 407)

729
729
-

(20 851)
529
(20 322)
161 407

(20 851)
(13 428)
(34 279)
-

1 849
(769)
1 080
-

(19 002)
(14 197)
(33 199)
-

-

-

-

(1 921)
(32 928)
(8 336)

(1 921)
(32 928)
(8 336)

(1 921)
-

(3 842)
(32 928)
(8 336)

194 307
-

140 171
66 526
66 526

4 069
(198)
(198)

(2 473)
6
(27 801)
11 300
953
12 253

(2 473)
6
310 746
11 300
67 281
78 581

2 473
6
3 535
723
3 931
4 654

12
314 281
12 023
71 212
83 235

-

(391)

-

(31 131)
(37)
391

(31 131)
(37)
-

(1 144)
-

(31 131)
(1 181)
-

194 307

206 306

3 871

(1 331)
(3 915)
6
(51 565)

(1 331)
(3 915)
6
352 919

(966)
(4)
6 075

(2 297)
(3 915)
2
358 994

Збиток за період
Інші сукупні (збитки)/доходи за період
Всього сукупних (збитків)/доходів
Реалізований резерв переоцінки (Примітка 8)
Забезпечення на виплату дивідендів до державного бюджету
та іншим учасникам (Примітка 13)
Частка прибутку до сплати до державного бюджету (Примітка 13)
Збиток від вибуття дочірньої компанії (Примітка 8)
Частина неконтрольованої частки в операціях між компаніями
Групи
Інші зміни
Залишок станом на 31 грудня 2020 року
Прибуток за звітний період
Інші сукупні доходи/(збитки) за період
Всього сукупних доходів/(збитків)
Зміна в оцінці дебіторської заборгованості за договором
купівлі-продажу (Примітка 8)
Збиток внаслідок приєднання дочірньої компанії (Примітка 13)
Реалізований резерв переоцінки
Частка прибутку до сплати до державного бюджету та іншим
учасникам (Примітка 13)
Частка прибутку до сплати до державного бюджету (Примітка 13)
Інші зміни
Залишок станом на 31 грудня 2021 року

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Неконтрольована частка у
капіталі

Всього
власного
капіталу

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

У мільйонах українських гривень

Примітки

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування на:
Знос основних засобів і амортизацію
нематеріальних активів
Збиток від вибуття основних засобів
Збитки від знецінення нефінансових активів
Уцінку запасів
10
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів 9,11,12
Зміну справедливої вартості фінансових активів
Збиток від вибуття інвестицій
Зміну забезпечень
Списання кредиторської заборгованості та інших
поточних зобов’язань
Частку у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування
7
Дохід від курсових різниць
Фінансові витрати (за вирахуванням відсотків та
інших доходів)
Рух грошових коштів від операційної діяльності до
змін в оборотному капіталі
(Збільшення)/зменшення інших необоротних активів
(Збільшення)/зменшення запасів
Збільшення торгової дебіторської заборгованості
(Збільшення)/зменшення передоплат виданих та
інших оборотних активів
(Зменшення)/збільшення інших довгострокових
зобов’язань
Виплата або використання забезпечень
Збільшення/(зменшення) торгової кредиторської
заборгованості
(Зменшення)/збільшення авансів отриманих та інших
короткострокових зобов’язань
Грошові кошти, (використані)/отримані від
операційної діяльності
Податок на прибуток сплачений
Чисті грошові кошти, (використані)/отримані від
операційної діяльності

15

2021 рік

2020 рік

19 314

(14 042)

13 755
783
2 777
753
10 514
609
3
7 421

16 548
505
7 950
96
42 697
321
3 232

(11)

(41)

37
(1 529)

65
(1 545)

4 019

5 160

58 445
(1 391)
(28 685)
(34 673)

60 946
88
17 415
(7 105)

(13 420)

3 003

(217)
(2 610)

21
(32 982)

6 814

(1 473)

(1 384)

2 822

(17 121)

42 735

(7 248)

(23 245)

(24 369)

19 490

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
У мільйонах українських гривень

Примітки

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання основних засобів і нематеріальних
активів
Надходження від продажу основних засобів
Розміщення грошових коштів обмеженого
використання
Надходження від продажу облігацій внутрішньої
державної позики
4
Придбання облігацій внутрішньої державної
позики
12
Надходження від погашення дебіторської
заборгованості за договором купівлі-продажу
8
Компенсація недоотриманого доходу від
транспортування газу
8
(Придбання)/надходження від продажу дочірньої
компанії (за вирахуванням грошових коштів
дочірньої компанії)
1,8,13
Передоплата орендної плати
Відсотки отримані

2021 рік

2020 рік

(15 568)
41

(15 044)
9

(3 634)

(223)

11 423

22 563

-

(34 832)

3 200

-

30 278

-

(348)
(241)
775

3 851
846

25 926

(22 830)

7 607
(8 720)
(4 725)
(98)

6 136
(10 826)
(6 190)
(40)

(9)

(39 625)

Чисті грошові кошти, використані у
фінансовій діяльності

(5 945)

(50 545)

Чисте зменшення грошових коштів та їх
еквівалентів

(4 388)

(53 885)

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК
РОКУ

37 106

77 593

Вплив зміни валютних курсів на грошові кошти та їх
еквіваленти

(2 178)

13 398

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ
ПЕРІОДУ

30 540

37 106

Чисті грошові кошти, отримані/(використані)
в інвестиційній діяльності
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від позик
14
Погашення позик
14
Відсотки сплачені
14
Сплата орендної плати
Обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку
і виплата дивідендів
13,15

Наведені далі примітки є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

1.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Акціонерне товариство „Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“ (надалі – „Нафтогаз
України“, „Материнська компанія“ або „Компанія“) було засноване у 1998 році згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 747.
Нафтогаз України знаходиться у власності держави Україна. Кабінет Міністрів України здійснює
функції управління корпоративними правами держави та виконує повноваження загальних
зборів акціонерів і призначає Наглядову раду, яка контролює і регулює діяльність Правління.
Нафтогаз України та його дочірні підприємства (надалі разом – „Група“) є вертикально
інтегрованою нафтогазовою Групою, що дозволяє оптимально використовувати портфель її
активів. Група здійснює операції видобутку природного газу та нафти, розвідки нових напрямків
газопостачання, транспортування та зберігання нафти і газу, а також продажу природного газу та
скрапленого природного газу своїм споживачам. Компанія володіє частками у різних
підприємствах, які формують національну систему із виробництва, переробки, постачання,
транспортування і зберігання природного газу, газового конденсату та нафти.
28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України оголосив про припинення повноважень Голови
Правління Андрія Коболєва та призначення Юрія Вітренка на цю позицію терміном на один рік.
Перед цим Кабінет Міністрів припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради та
представників держави у Наглядовій раді з подальшим призначенням у повному складі з 30
квітня 2021 року. Однак 30 квітня 2021 року Наглядова рада повідомила Кабінет Міністрів
України про дострокове припинення своїх повноважень з 14 травня 2021 року.
19 травня 2021 року Кабінет Міністрів України повторно призначив Клер Споттісвуд, Бруно
Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко членами Наглядової Ради Нафтогаз
України. Незалежні члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки до обрання та
призначення нових членів Наглядової ради, але не більше ніж на один рік. 31 травня 2021 року
Кабінет Міністрів України призначив Юлію Свириденко представником держави у Наглядовій
раді терміном до обрання та призначення нових членів Наглядової ради, але не більше ніж на
один рік. 7 вересня 2021 року незалежні члени Наглядової ради повідомили Кабінет Міністрів
України про дострокове припинення своїх повноважень з 22 вересня 2021 року. 27 вересня 2021
року повноваження представників держави в Наглядовій раді були припинені. Враховуючи те,
що повноваження всіх членів Наглядової ради було припинено, Кабінет Міністрів України
виконує повноваження Наглядової ради через Загальні збори акціонерів починаючи з 28 вересня
2021 року.
22 вересня 2021 року Наглядова рада припинила повноваження Отто Ватерландера та Петруса
ван Дріла як членів Правління. Повноваження Сергія Переломи та Ярослава Теклюка як членів
Правління були припинені Кабінетом Міністрів України, який виконує повноваження Наглядової
ради, 27 вересня 2021 року. 28 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України призначив Маврікія
Калугіна, Олену Бойченко, Романа Чумака та Владислава Воловика членами Правління Нафтогаз
України. 26 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України призначив Юрія Вітренка Головою
Правління та повторно призначив Маврікія Калугіна, Олену Бойченко, Романа Чумака та
Владислава Воловика членами Правління Нафтогаз України до 30 квітня 2023 року.
Компанія зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, Україна.
Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до випуску Правлінням 17 травня 2022
року.
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Група провадить свою господарську діяльність та володіє виробничими потужностями, в основному,
в Україні. Основні дочірні підприємства та спільна діяльність представлені таким чином:
Назва/вид діяльності

Частка володіння, утримувана станом
на 31 грудня
2021 р.

Розвідка та видобуток
АТ „Укргазвидобування“
100,00
Зберігання природного газу
АТ „Укртрансгаз“
100,00
Транзит і транспортування нафти
АТ „Укртранснафта“
100,00
АТ „Укрспецтрансгаз“
100,00
ДП „Укравтогаз“
100,00
Оптова торгівля нафтою, газом і продуктами їх переробки
ТОВ „Газопостачальна компанія
100,00
„Нафтогаз Трейдинг“
Naftogaz Trading Europe AG
100,00
Роздрібна торгівля нафтою, газом і продуктами їх переробки
ТОВ „Газопостачальна компанія
100,00
„Нафтогаз України“
ДК „Газ України“
100,00
ВАТ „Кіровоградгаз“
51,00
Теплова енергія
ТОВ „Нафтогаз Тепло“
100,00
Інше
ПАТ „Укрнафта“
50,00 + 1 акція
Петросанан, спільна діяльність з
Арабською Республікою Єгипет та
50,00
Єгипетською генеральною нафтовою
корпорацією
ДП „Закордоннафтогаз“
100,00
ПАТ “Донецькоблгаз”
88,18
ТОВ „Надра Юзівська“
100,00

Дочірнє підприємство/
Спільна діяльність

Країна
реєстрації

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

100,00
100,00
100,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Україна
Україна

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

100,00

Дочірнє підприємство

Швейцарія

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

100,00
51,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Україна

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

50,00 + 1 акція

Дочірнє підприємство

Україна

50,00

Спільна діяльність

100,00
-

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

2020 р.

Єгипет
Україна
Україна
Україна

Придбання ТОВ „Надра Юзівська”
У січні 2021 року Група придбала 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ „Надра
Юзівська”, яке має право на розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці у Донецькій
та Харківській областях. Сума виплаченої компенсації становить 432 мільйона гривень. Сума
грошових коштів дочірньої компанії на дату придбання становила 20 мільйонів гривень.
Інші зміни складу Групи
1 жовтня 2021 року Компанія уклала угоду про управління майном ПАТ „ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з
Агентством із розшуку та менеджменту активів (АРМА) терміном на 5 років. Підприємство
займається розподілом природного газу близько 370 тисячам споживачів у Донецькій області.
(Примітка 13).
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ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в
Україну. Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку
економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається
ризикованим і має високий рівень невизначеності.
Для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час, враховуючи швидкий характер
розвитку ситуації та непередбачуваність війни. Уряд визначив пріоритетними напрямки оборони
і соціальних видатків і продовжує виконувати свої зобов'язання щодо зовнішнього боргу.
Компанії продовжують сплачувати податки, а гроші все ще циркулюють через фінансову систему
країни. Після початку повномасштабної військової атаки бої досі тривають, спричиняючи тисячі
жертв серед цивільного населення. Російські атаки спрямовані на знищення цивільної
інфраструктури по всій Україні, включаючи лікарні та житлові комплекси. При цьому логістичні
шляхи на окупованих територіях були пошкоджені, до них немає доступу. Інші залізничні та
автомобільні логістичні маршрути доступні для використання, оскільки Україна має розгалужену
автомобільну та залізничну мережу. Станом на дату затвердження цієї консолідованої
фінансової звітності, за наявними даними, активи Групи не були суттєво пошкоджені.
Уряд України отримав фінансування та допомогу від міжнародних організацій і різних країн для
підтримки фінансової стабільності, фінансування соціальних виплат та військових потреб
(Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз та безпосередньо від багатьох країн).
Національний банк України відтермінував рішення про зміну облікової ставки, залишивши її
незмінною на рівні 10%, оскільки діють вимушені адміністративні обмеження та поки події в
Україні не нормалізуються.
Національний банк України („НБУ”) ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у
великих розмірах, купівлі валюти та переказів за кордон. Офіційний курс долара США було
зафіксовано на рівні 29,25 гривні для забезпечення надійного та стабільного функціонування
фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного стану. Незважаючи на поточну
ситуацію, банківська система залишається стійкою.
У березні Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку („ЄБРР”) оголосила
про початковий пакет заходів для підтримки громадян, компаній і країн, які постраждали від
війни в Україні, на суму 2 мільярди євро. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб
допомогти відбудувати країну, як тільки дозволять умови. Фінансування ЄБРР буде доступне для
підтримки українських компаній в якості відтермінування кредитів, підтримки ліквідності та
фінансування торгівлі. Крім того, Рамкова програма Банку щодо стійкості та засобів до існування
допоможе країнам, які безпосередньо постраждали від притоку українських біженців.
Як тільки дозволятимуть умови, ЄБРР також буде готовий взяти участь у програмі реконструкції
України, відновити умови для життя та бізнесу; відновити життєво важливу інфраструктуру;
підтримувати належне управління; і надати доступ до послуг.
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Вплив COVID-19
Остаточний вплив COVID-19 залежить від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, кінцеве
географічне поширення та тяжкість нових штамів вірусу, наслідки урядових та інших заходів,
спрямованих на запобігання поширенню вірусу, розвиток ефективних методів лікування,
тривалість спалаху, дії, вжиті державними органами, клієнтами, постачальниками та іншими
третіми сторонами, наявність робочої сили, а також терміни та ступінь відновлення нормальних
економічних умов та умов роботи. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення,
управління та пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на економіку Групи; однак існують
фактори, які не відомі чи не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху,
будь-який такий подібний спалах, а також подальші урядові та регуляторні заходи.
Ринок газу в Україні
У 2021 році європейський ринок переживав важку енергетичну кризу зі стрімким зростанням цін
на газ, які значно перевищили попередній рівень, що мало і продовжує мати значний негативний
вплив на європейські енергетичні ринки, європейську економіку та економіку європейських
кінцевих споживачів.
Середня ціна на нідерландському газовому хабі (ТТF) за 2021 рік була 47,1 євро/МВт.г, що майже
в 4 рази перевищує аналогічну ціну минулого року. Така європейська тенденція до зростання
сприяла зростанню ціни газу на українській віртуальній точці продажу (VTP). Середня ринкова
ціна протягом 2021 року становила близько 18 325 гривень за тис. куб. м, включаючи ПДВ, що у
4,1 рази вище за таку ж ціну минулого року.
З 1 серпня 2020 року Урядом України було визначено ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз
України“ постачальником „останньої надії” на 3 роки.
Спеціальні обов’язки, покладені на Компанію (далі – „спеціальні обов’язки” або „ПСО”), було
припинено з 1 серпня 2020 року у частині продажу газу для потреб населення та релігійних
організацій і з 20 травня 2021 року у частині продажу природного газу для виробників теплової
енергії. Ці зміни призвели до нових договірних умов із цими групами клієнтів.
У грудні 2020 року Міністерство енергетики України виплатило Компанії компенсацію за
імпортований газ, поставлений для потреб замовників ПСО протягом 2015-2019 років. Отримана
компенсація становить 32 204 мільйона гривень.
У березні - квітні 2021 року Група уклала річні договори на постачання природного газу для
потреб населення з регіональними газопостачальними підприємствами за фіксованою ціною
7,42 гривні за куб. м з ПДВ на більшу частину обсягу за контрактом.
У травні 2021 року Група уклала 3-річні договори на постачання природного газу
теплогенеруючим підприємствам за такою ж (оскільки вона стала орієнтиром оптової ціни для
побутових потреб) фіксованою ціною для побутових потреб на перший рік постачання 7,42 гривні
за куб. м з ПДВ.
У жовтні-листопаді 2021 року, щоб не допустити перепродажу газу, призначеного для побутових
потреб, промисловим споживачам за значно вищими цінами, коли Група все одно буде
зобов’язана надавати газ для побутових потреб як постачальник „останньої надії”,
вищезазначені договори з газопостачальними компаніями було трансформовано, а
ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” уклала договори про утворення
балансуючої групи як сторона, відповідальна за добовий небаланс балансуючої групи.
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За умови приєднання до балансуючої групи та погашення простроченої заборгованості за
природний газ Правління погодило укладання ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз
Трейдинг” рамкових та індивідуальних договорів купівлі-продажу з газопостачальними
підприємствами за фіксованою ціною 7,42 грн./куб. м за період з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня
2022 року. З 1 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на учасників ринку покладено спеціальні
обов’язки („ПСО”) постачання газу для побутових потреб. Газопостачальні підприємства можуть
приєднатись до балансуючої групи, де ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” буде
балансуючим агентом після виконання кредитно-технічних вимог. Природний газ буде
поставлятися газопостачальним підприємствам зі знижкою 0,6 гривні за кубометр від
опублікованої річної ціни.
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації постановою Кабінету Міністрів України від
6 березня 2022 року №222 на Компанію було покладено спеціальні обов’язки („ПСО”), зокрема
щодо закупівлі природного газу власного видобутку у ПАТ „Укргазвидобування“ та ДАТ
„Чорноморнафтогаз” за ціною 7 240 гривень з ПДВ за тис. куб. м для формування ресурсу газу
для побутових споживачів та виробників теплової енергії. ПСО також передбачає продаж
природного газу 12 теплоелектростанціям з дати укладання договору до 30 квітня 2022 року за
ціною 7,08 грн./куб. м з ПДВ.
Відповідно до ПСО, Група, як постачальник “останньої надії”, також зобов’язана постачати
природний газ споживачам, що не належать до категорії побутових споживачів та виконують
життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, згідно з переліком, який
затверджується центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень до
30 вересня 2022 року за ціною 32,0 грн./куб. м з ПДВ.
Відповідно до ПСО, постачальник „останньої надії” також зобов’язаний у період з 1 березня по
30 квітня 2022 року купувати природний газ в ОГТСУ та продавати його ОГТСУ для цілей фізичного
балансування газотранспортної системи за ціною останньої реалізації природного газу
приватними українськими видобувними компаніями на товарній біржі „Українська енергетична
біржа”, що складає 15,19 грн./куб. м з ПДВ.
Крім того, ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз України” укладено з операторами
газорозподільчих мереж договори продажу природного газу на період з 1 березня по 30 вересня
2022 року для покриття виробничо-технологічних потреб і втрат, зумовлених воєнними діями на
умовах ПСО.
Антикризовий закон
У липні 2021 року Парламент ухвалив Закон „Про заходи, спрямовані на подолання кризових
явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу” („Антикризовий закон”)
№ 1639 з метою врегулювання певних боргів за природний газ між учасниками ринку.
Антикризовий закон передбачав, серед іншого, отримання компенсації за негативну різницю між
фактичними тарифами на тепло та їх економічно обґрунтованим рівнем для теплогенеруючих
підприємств і подальше погашення їх простроченої заборгованості перед Нафтогаз України. У
грудні 2021 року Компанія отримала 22 мільярди гривень в рамках реалізації Антикризового
закону.
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Антикризовий закон також передбачає подібний механізм розрахунків для регіональних
газопостачальних підприємств та подальше погашення їх простроченої заборгованості перед
Нафтогаз України. Реалізація положень Антикризового закону для цих підприємств очікується в
2022 році (Примітка 30).
Угоди про розподіл продукції
Наприкінці 2020 року Група уклала кілька угод про розподіл продукції для збільшення свого
портфелю геологорозвідувальних та виробничих фондів. Крім того, у грудні 2020 року АТ
„Укргазвидобування” уклало з державою угоди про розподіл продукції щодо розвитку чотирьох
територій, розташованих у Харківській та Дніпропетровській областях України. Держава передає
права на розвідку, видобуток і виробництво на цих територіях АТ „Укргазвидобування”, і воно
зобов’язане виконати такі роботи за власні кошти та отримати компенсацію та частку прибутку
від видобутої нафти та газу. Протягом перших п'яти років дії цих угод АТ „Укргазвидобування”
буде зосереджено на 3D-сейсмічних роботах і бурінні розвідувальних свердловин.
Управління трубопроводами нафтопродуктів
30 червня 2021 року дочірнє підприємство Групи АТ „Укртранснафта” підписало угоду з
Агентством із розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо експлуатації української частини
трубопроводу нафтопродуктів Самара - Захід. Відповідно до умов угоди, Група має права та
обов’язки щодо здійснення господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки
нафтопродуктів на автомобільний та залізничний транспорт. АТ „Укртранснафта” також
зобов'язується протягом 5 років сплачувати державі щонайменше 1,1 мільйони гривень
щомісячного доходу від управління нафтопродуктопроводом. Передача активів була завершена
в липні 2021 року.
Застосування припущення щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на
безперервній основі
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в
Україну. Жоден з критичних об'єктів або інфраструктури Групи не зазнав значних пошкоджень.
Понад 4,3 мільйони українців (близько 10% населення України) були змушені переїхати до
європейських країн і поки не повернуться, не є споживачами газу та тепла в Україні. Крім того,
кількість внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої міста, становить 6,5 мільйонів осіб (27%
населення) відповідно з інформацією Міжнародної організації з міграції. Це як очікується
призведе до скорочення споживання газу населенням та підприємствами ТКЕ приблизно на 13%
цього року порівняно з довоєнними прогнозами.
Ключовим пріоритетом Групи є безпека її співробітників та їхніх сімей. Група координує,
наскільки це можливо, евакуацію співробітників з регіонів, які беруть участь у активних
військових діях, а також покриває пов’язані з цим витрати на переїзд та надає необхідну
додаткову допомогу. Бізнес-процеси були реорганізовані, щоб пристосуватися до існуючих
проблем і забезпечити безперервність діяльності Групи. Близько 1300 співробітників
приєдналися до Збройних Сил України та територіальної оборони.
Внаслідок зазначених подій активи Групи балансовою вартістю 400 мільйонів гривень були
пошкоджені, а нафтопереробні операції в одній із філій ПАТ ”Укргазвидобування“, розташованих
у Харківській області, були тимчасово припинені через близькість до військових дій. Жоден з
критичних об'єктів або інфраструктури Групи не зазнав істотних пошкоджень.
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Група продовжує стабільно видобувати природний газ у всіх своїх об’єктах, за винятком тих, що
розташовані поблизу лінії зіткнення. За останніми прогнозами, оптимістичний сценарій
передбачає видобуток Групи 12,1 мільярдів кубометрів газу в 2022 році. За песимістичним
сценарієм, який передбачає тривалий військовий конфлікт, обсяг видобутку становить
11,25 мільярдів кубометрів. Видобуток газу в свердловинах може бути тимчасово зупинений на
певний період у разі аварійної ситуації та продовжений після відновлення безпеки видобутку.
Виробництво рідких вуглеводнів може постраждати більш істотно через неможливість
зберігання та транспортування запасів через призупинення переробки, однак ці події не
матимуть суттєвого впливу на результати діяльності Групи. На даний момент у Групи є потужності
для зберігання рідких вуглеводнів, або вона може продавати вироблені обсяги іншим
підприємствам, де працюють потужності нафтопереробних заводів. Група планує ініціювати
зняття адміністративних обмежень на експорт нафти для забезпечення прибуткової діяльності в
цьому сегменті, якщо вона не зможе продати видобуті обсяги нафти третім сторонам. Видобуток
нафти зі свердловин також може бути тимчасово зупинений і продовжений, коли це дозволять
умови.
Група продовжує надавати послуги з організації транзиту газу та нафти, отримувати компенсацію
недоотриманого доходу від транспортування газу згідно з графіком, виконувати ключові операції
у звичайному режимі.
З огляду на утримання на світових ринках високих цін на природний газ, проблеми з
розрахунками споживачів і об’єктивні складнощі покриття ними повної вартості спожитого
природного газу, є вірогідність неспроможності постачальників газу, зокрема Групи, за власні
кошти забезпечувати ресурс газу, потрібний для безпечного проходження опалювального
сезону 2022-2023 років в Україні.
В свою чергу, очікування щодо ліквідності Групи базуються на таких факторах:
- можливість стягнення дебіторської заборгованості за природний газ у другому та третьому
кварталах 2022 року очікується на рівні березня 2022 року з поступовим покращенням
ситуації у четвертому кварталі 2022 року;
- можливість підвищення ціни на газ, що реалізується підприємствам ТКЕ, починаючи з
червня 2022 року, як це передбачено 3-річними договорами, укладеними у 2021 році;
- продовження надходження грошових коштів за послуги організації транзиту газу та транзиту
нафти;
- продовження надходження грошових коштів від компенсації недоотриманого доходу від
транспортування газу.
Керівництво групи спрямовує зусилля на забезпечення сталого та прогнозованого грошового
потоку від операційної та фінансової діяльності, зосереджуючи увагу на першочерговому
погашенні накопиченої дебіторської заборгованості. Так, протягом 2021 року Група отримала
22 млрд грн в погашення дебіторської заборгованості ТКЕ за механізмом, передбаченим
Законом № 1730.
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Протягом 2022 року Група хоче додатково отримати 76 млрд грн, зокрема:
- погашення дебіторської заборгованості регіональних газопостачальних та газорозподільних
підприємств за механізмом, передбаченим чинною редакцією Антикризового закону
№ 1639 в розмірі 43 млрд грн, яка виникла через державне ринку природного газу тарифів
станом на 31.12.2020 року;
- впровадження змін до Антикризового закону № 1639, які дозволять стягнути додаткові
33 млрд грн
дебіторської
заборгованості
регіональних
газопостачальних
та
газорозподільних підприємств, що виникла протягом 2021 – початку 2022 років за
механізмом, вказаним вище.
У зв’язку із введенням воєнного стану на Групу до кінця 2022 року постановою КМУ від 06.03.2022
року № 222 покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу окремим групам
споживачів. Важливим фактором також є отримання від держави компенсації за виконання
спеціальних обов’язків, визначеної ст. 11 Закону України „Про ринок природного газу”.
Група продовжує сумлінно виконувати фінансові зобов’язання.
Крім того, протягом 2022 року проведено залучення нових кредитних коштів від українських
державних банків. Група отримала запозичень на суму 7,5 мільярдів гривень та нову кредитну
лінію на суму 4,5 мільярдів гривень. Наразі обговорюються умови отримання кредиту від ЄБРР
на придбання природного газу.
Керівництво Групи робить прогнози балансу природного газу та подальший прогноз руху
грошових коштів, застосовуючи поетапний підхід. Він передбачає закупівлю додаткових обсягів
природного газу виходячи з фінансових можливостей компанії, які в свою чергу залежать від
державного регулювання та фінансування сектору житлового комунальних послуг (виконання та
імплементація Антикризового закону, компенсація ПСО тощо).
Отже, навіть за негативної динаміки на ринку природного газу, під ризиком знаходиться саме
можливість накопичення суттєвих обсягів природного газу (за наявності потреби), необхідних
для сталого проходження опалювального сезону в Україні. Фактично це є ризиком держави та
кінцевого споживача. Здатність Групи продовжувати безперервну діяльність не має прямої
залежності від можливості накопичити обсяг природного газу, необхідний для забезпечення
попиту на внутрішньому ринку в повному обсязі.
Суттєва невизначеність, яка може викликати сумніви щодо здатності Групи продовжувати
діяльність, реалізувати активи і погасити зобов’язання в ході звичайної діяльності, існує та
пов’язана з потенційним впливом військового вторгнення на:


видобувні активи Групи, суттєва частина яких зосереджена у Харківській та Полтавській
областях, зокрема в безпосередній близькості до бойових дій;



можливість отримувати дохід по контракту з організації транзиту природного газу.

Наразі, вірогідність реалізації цих ризиків, особливо всіх разом, є нижчою за високу. Також
потрібно враховувати зокрема такі обставини:


Група має значні запаси вуглеводнів та забезпечує видобуток близько 12 млрд куб м
природного газу на рік, що за поточних надзвичайно високих цін на газ та нафту означає
високу цінність Групи для власника;
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контактом на надання послуг з організації транзиту природного газу передбачено
принцип „ship or pay”. Отже надходження коштів за цим напрямком протягом двох років
забезпечується навіть за відмови від послуг транспортування (безпосередньо за
контрактом або шляхом звернення до суду);



Держава, як власник Групи, крім зазначених вище факторів, враховує також важливість
групи для забезпечення безпеки постачань для споживачів в Україні, а отже держава
напряму зацікавлена у підтриманні її діяльності.

Враховуючи усе викладене вище, керівництво вважає, що застосування припущення щодо
здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі під час підготовки цієї
консолідованої фінансової звітності є доречним.
3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Правління є головною особою, яка приймає операційні рішення Групи. Станом на 31 грудня 2021
року Група змінила подання інформації про сегменти відповідно до підходу до управління
результатами діяльності своїх дочірніх компаній. В результаті сегмент з транспортування,
переробки нафти та продажу нафтопродуктів був перетворений на сегменти транзиту нафти та
внутрішнього транспортування нафти. Крім того, керівництво знову запровадило показник
вимірювання ефективності сегмента – скоригований операційний результат за вирахуванням
податків на прибуток (NOPLAT), який застосовувався до 2019 року. EBITDA залишився вторинним
показником вимірювання ефективності. Порівняльна інформація за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року та 31 грудня 2019 року, була перерахована для відображення змін у поданні.
Внутрішня розвідка та видобування. Розвідка та видобування включають видобуток
природного газу, нафти та газового конденсату, вироблений АТ „Укргазвидобування”. Група
контролює близько 70% всього видобутку природного газу в Україні. Видобуток газового
конденсату здійснюється в районі розвідки природного газу. У сегмент також входять
нафтопродукти виробництва АТ „Укргазвидобування”. Внутрішня переробка нафтопродуктів
здійснюється на нафто- та газопереробних заводах, які контролюються Групою.
Імпорт, продаж та постачання природного газу. Цей сегмент включає закупівлю вітчизняного
газу, імпорт, продаж та постачання газу різним групам споживачів.
Зберігання природного газу. Газотранспортна система України включає 12 підземних сховищ
газу, розташованих на материковій території України. Загальна потужність підземного сховища
газу в Україні становить 31 млрд кубометрів газу.
Послуги з транзиту нафти. Цей сегмент представлений транспортними нафтопроводами
Групи, які здійснюють транзит нафти через територію України.
Внутрішнє транспортування нафти. Цей сегмент представлений транспортними
нафтопроводами, які експлуатує Група. Загальна протяжність нафтопроводів в Україні становить
4,7 тис. км.
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Послуги з транзиту газу. Наприкінці 2019 року Компанія та АТ „Газпром” підписали угоду про
обслуговування транзиту газу територією України до 2024 року. У свою чергу „Нафтогаз” отримує
послуги з транспортування газу від ТОВ „Оператор газотранспортної системи України” та надає
послуги з транспортування газу АТ „Газпром”.
Укрнафта. ПАТ „Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією в Україні.
ПАТ „Укрнафта” складається з кількох виробничо-технічних підрозділів, які наразі перебувають у
процесі корпоративної реструктуризації, у тому числі шість підрозділів з видобутку нафти та газу,
один підрозділ буріння свердловин та три газопереробні підприємства.
ПАТ „Укрнафта” також володіє однією з найбільших мереж АЗС в Україні, розташованих у різних
регіонах України.
Інші. Інші сегменти включають результати спільних операцій за концесійною угодою на розвідку
та розробку з Арабською Республікою Єгипет, адміністративно-корпоративні функції, нову
енергетику та інші види діяльності.
Активи сегмента розподіляються на основі операцій сегмента та фізичного розташування активу.
Керівництво використовує чистий операційний прибуток за вирахуванням податків на прибуток
(NOPLAT), як і показник прибутку, який використовується для прийняття рішень щодо розподілу
ресурсів та оцінки результатів діяльності. Податки на прибуток за номінальною ставкою податку
вираховуються з чистого операційного прибутку для розрахунку NOPLAT. Чистий операційний
збиток не коригується на податки на прибуток.
Керівництво використовує показник EBITDA як додатковий вимір операційної ефективності. Цей
показник не визначений МСФЗ, і інші компанії можуть визначити його інакше.
Показник EBITDA являє собою чистий прибуток/(збиток) за рік, за вирахуванням таких статей
звіту про прибуток та збиток: (витрати) /вигоди з податку на прибуток, фінансові витрати,
фінансові доходи, частка результатів асоційованих підприємств після оподаткування, зменшення
корисності основних засобів, амортизація, збитки від вибуття та списання активів, знос та
виснаження основних засобів та амортизація нематеріальних активів.
Керівництво також використовує показники капітальних витрат як індикатор оцінки внесків
сегментів у розвиток Групи. Показник капітальних витрат представлений на базі використаних
грошових коштів. Відповідні узгодження до найближчих показників за МСФЗ представлені в цій
примітці.
Облікова політика звітних сегментів збігається з обліковою політикою Групи, викладеною у
Примітці 29.
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, представлена таким чином:

Реалізація зовнішнім споживачам
Реалізація іншим сегментам
Всього доходів від реалізації
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Сторнування знецінення/(збитки від знецінення)
Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Міжсегментні витрати
Номінальний податок на прибуток
NOPLAT
Додавання номінального податку на прибуток
Відсотки та інші доходи
Фінансові витрати
Чистий збиток від курсових різниць
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

Внутрішня розвідка та
видобування

Продаж
природного газу

Зберігання
природного газу

Послуги з
транзиту нафти

Внутрішнє
транспортування
нафти

Послуги з
транзиту газу

Укрнафта

Інше

Елімінація

Всього

8 268
8 041

133 901
2 850

2 555
2 209

3 583
-

364
47

32 720
-

33 700
3 244

2 293
872

(91 263)

217 384
-

90 309
(40 287)
(405)
(7 891)
(185)
(1 506)
(2 581)
20
(15 528)
(3 950)

136 751
(13 094)
(27 723)
(2 284)
(807)
(251)
(4 593)
(15 065)
(73 417)
-

4 764
(2 089)
(537)
(68)
(89)
(9 052)
(341)
(1 800)
-

3 583
(1 055)
(586)
(500)
1
(62)
(249)

411
(604)
(301)
(280)
(48)
-

32 720
(31 980)
(29)
(128)

36 944
(23 631)
(1 811)
(1 990)
(877)
(3 590)
(422)
(77)
(818)

3 165
(1 261)
(1 316)
(166)
(54)
(1 556)
(5 293)
(331)
(679)

(91 263)

217 384
(82 021)
(63 235)
(13 755)
(1 060)
(2 777)
(22 181)
(10 514)
(5 824)

17 996
3 950

(483)
-

(9 212)
-

1 132
249

(822)
-

583
128

3 728
818

3 095
679

91 263
-

16 017
5 824
1 595
(5 614)
1 529
(37)
19 314
(7 291)

Чистий прибуток за рік

12 023
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Капітальні витрати

Основні засоби
Нематеріальні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Інші активи сегмента
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Відстрочені податкові активи
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування
газу
Передоплата з податку на прибуток
Нерозподілені активи
Всього активів
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Забезпечення
Позики
Відстрочені податкові зобов’язання
Нерозподілені зобов’язання
Всього зобов’язань

Внутрішня розвідка та
видобування

Продаж
природного газу

Зберігання
природного газу

Послуги з
транзиту нафти

Внутрішнє
транспортування
нафти

Послуги з
транзиту газу

Укрнафта

Інше

Елімінація

Всього

12 564

-

564

410

274

-

1 082

674

-

15 568

183 192
2 537
3 654
36
5 957
1

1 672
566
57 439
40 087
10 809
2 812

75 941
109
2 092
4 629
633
522

6 176
116
72
44
15

4 117
65
1 877
25
9

238
2 815
-

21 316
281
3 700
4 517
1 422
2 394

1 628
693
176
53
336
34

195 377

113 385

83 926

6 423

6 093

3 053

33 630

2 920

468
6 079
7 463

4 193
3 216
313

1 324
447
7 655

36
296
22

20
166
12

2 455
-

617
10 499
5 028

4 199
351
238

14 010

7 722

9 426

354

198

2 455

16 144

4 788

20

294 042
4 367
69 010
49 560
22 041
5 787
30 540
4 293
5 668
16 567
7 404
2 173
511 452
10 857
23 509
20 731
61 585
23 701
22 380
162 763
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:

Реалізація зовнішнім споживачам
Реалізація іншим сегментам
Всього доходів від реалізації
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Сторнування знецінення/(збитки від знецінення)
нефінансових
активів
Витрати
на збут,
загальні та адміністративні витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Міжсегментні витрати
Номінальний податок на прибуток
NOPLAT
Додавання номінального податку на прибуток
Відсотки та інші доходи
Фінансові витрати
Чистий збиток від курсових різниць
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Збиток/(дохід) від реалізації запасів та інших
оборотних активів
ПДВ (не в складі податкового кредиту)
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

Внутрішня розвідка
та видобування

Продаж
природного
газу

Зберігання
природного
Послуги з
газу транзиту нафти

Внутрішнє
транспортуванн
Послуги з
я нафти транзиту газу

5 019
56 453

75 090
731

3 742
2 304

3 466
-

237
38

61 472

6 046

3 466

(24 028)
(23)
(12 549)
(548)
(5 960)
(3 187)
(12)
(6 001)
(1 650)

75 821
32 204
(1 854)
(16 683)
(150)
(166)
(3 255)
(36 471)
(69 041)
-

(1 697)
(609)
(19)
(584)
(8 212)
64
2 554
-

7 514
1 650

(19 595)
-

(2 457)
-

Укрнафта

Інше

Елімінація

Всього

46 724
-

22 973
12 562

1 983
793

(72 881)

159 234
-

275

46 724

35 535

2 776

(72 881)

(764)
(418)
(388)
(146)
(315)

(469)
(212)
(238)
(64)
-

(44 858)
(145)
(310)

(18 789)
(1 610)
(2 498)
(17)
(806)
(2 069)
(3 341)
(81)
(1 138)

(621)
(1 384)
(112)
(4)
(434)
(3 846)
(2 835)
(102)
-

1 435
315

(708)
-

1 411
310

5 186
1 138

(6 562)
-

72 881
-

159 234
32 204
(48 222)
(64 558)
(16 548)
(588)
(7 950)
(21 340)
(42 595)
(3 413)
(13 776)
3 413
1 578
(6 738)
1 545
(65)
(2 829)
(1 818)
(3 205)
(1 731)
(14 042)
(4 960)

Чистий збиток за рік

(19 002)
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Капітальні витрати
Основні засоби
Нематеріальні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Інші активи сегмента
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Відстрочені податкові активи
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Передоплата з податку на прибуток
Нерозподілені активи
Всього активів
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Забезпечення
Позики
Відстрочені податкові зобов’язання
Нерозподілені зобов’язання
Всього зобов’язань

Внутрішня розвідка та
видобування

Продаж
природного газу

Зберігання
природного газу

Послуги з
транзиту нафти

Внутрішнє
транспортування
нафти

Послуги з
транзиту газу

Укрнафта

Інше

12 023

141

110

435

290

-

1 113

932

15 044

115 965
1 928
2 312
12
434
2

1 482
57
30 491
20 881
14 957
2 117

68 166
109
1 189
199
1 159
656

6 505
68
162
14
38
20

4 337
38
2 341
22
11

841
3 614
-

13 233
331
4 130
6 150
2 156
122

1 446
549
66
32
261
32

120 653

69 985

71 478

6 807

6 749

4 455

26 122

2 386

211 134
3 080
40 691
28 129
22 641
2 960
37 106
659
7 685
81 058
10 077
771
445 991

616
6 338
8 479

1 822
4 089
2 045

446
2 933
2 728

19
463
63

11
260
35

2 517
-

599
3 222
6 148

72
455
88

3 585
20 277
19 586
66 342
12 910
9 010

15 433

7 956

6 107

545

306

2 517

9 969

615

131 710
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року (що не перевірена аудитом), представлена таким чином:

Реалізація зовнішнім споживачам
Реалізація іншим сегментам
Всього доходів від реалізації
Дохід, нараховані по Артіражному провадженню
щодо транзиту газу
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Сторнування знецінення/(збитки від
знецінення)нефінансових
активів
Витрати
на збут, загальні та
адміністративні витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Міжсегментні витрати
Номінальний податок на прибуток
NOPLAT
Додавання номінального податку на прибуток
Відсотки та інші доходи
Фінансові витрати
Чистий збиток від курсових різниць
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств
після оподаткування
Прибуток
до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

Внутрішня розвідка та
видобування

Продаж
природного газу

Зберігання
природного
газу

Послуги з
транзиту нафти

7 722
78 786

90 664
18 735

730
2 548

3 381
-

164
32

86 508

109 399

3 278

3 381

(30 491)
(789)
(11 011)
(767)
(8 056)
(3 380)
51
(8 788)
(4 190

(1 371)
(36 211)
(91)
(4)
114
(5 619)
(3 241)
(75 786)
-

(1 124)
(886)
(14)
(386)
(117)
(20)
(494)
(43)

19 087
4 190

(12 810)
-

194
43

Чистий прибуток за рік

Внутрішнє
транспортува
ння нафти Транзит газу

Внутрішнє
транспортування газу

Укрнафта

Інше

Елімінація

Всього

70 207
-

18 223
5 524

28 074
136

687
202

(105 963)

219 852
-

196

70 207

23 747

28 210

889

(105 963)

219 852

(987)
(419)
(71)
(7)
26
(346)

(622)
(224)
(205)
(55)
(4)
12
-

67 958
(19 146)
(5)
(17 975)
(806)
12
30
(12 247)
(15 845)

(8 069)
(2 246)

(15 641)
(4 562)
(1,551)
(16)
(678)
(5 796)
(3 251)
(199)
-

(436)
(22)
(35)
(3)
(213)
(651)
(464)
-

1 577
346

(902)
-

72 183
15 845

(3 484)
-

(935)
-

(26)
(15 230)
(8 023)
(9 847)
-

105 963

67 958
(77 887)
(41 589)
(34 438)
(804)
(10 230)
(15 703)
(21 672)
(20 424)
65005)
063
20 424
2 052
(6 581)
1 414
(121)
82 251
(18 957)
63 294
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)
Внутрішня розвідка
Продаж
та видобування природного газу

Капітальні витрати

Основні засоби
Нематеріальні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Інші активи сегмента
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Відстрочені податкові активи
Передоплата з податку на прибуток
Нерозподілені активи
Всього активів
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Забезпечення
Позики
Відстрочені податкові зобов’язання
Нерозподілені зобов’язання
Всього зобов’язань

Зберігання
природного газу

Послуги з
транзиту нафти

Внутрішнє
транспортування
нафти

Транзит
газу

Внутрішнє
транспортуван
ня газу

Укрнафта

Інше

-

1 401

11

17 756
348
6 121
6 896

939
200
69
52

96

1 997
123

100
308

Елімінація

Всього

23 384

21

412

1 017

678

-

130 332
1 963
2 623
131

1 140
56
45 794
42 961

80 118
6
251
18

6 133
57
1 539
-

4 088
35
349
-

51
844
5 673

928
60

5 948
4 267

322
159

57
5

34
3

101 733
703

136 037

100 166

80 874

7 791

4 509

109 004

17 724

33 241

1 668

240
506
2 781
57 705
59 056
125
242
5 724
77 593
436
10 439
263
835
580 580

892

1 796

1 395

9

5

-

262

652

50

5 061

3 983
8 307

2 433
13 352

(442)
1 953

257
61

223
36

(106)
63

1 210
80

11 660
23 891

26
21

13 182

17 581

2 906

327

264

(43)

1 552

36 203

07

19 244
47 764
60 662
18 858
36 417
188 006
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3.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження)

Узгодження
Наступна таблиця включає узгодження показника EBITDA до NOPLAT:

У мільйонах українських гривень
NOPLAT
Знос, виснаження та амортизація
Сторнування знецінення/(збитки від
знецінення) нефінансових активів
Чистий рух у резерві знецінення фінансових
активів
Збитки від вибуття та списання активів
Збиток/(дохід) від реалізації запасів та інших
оборотних активів
Благодійність та соціальна інфраструктура
ПДВ (не в складі податкового кредиту)
Номінальний податок на прибуток
Інші доходи/(витрати)
EBITDA

2021

2020

2019 (не
перевірена
аудитом)

16 017
13 755

(13 776)
16 548

65 063
34 438

2 777

7 950

10 230

(5 339)
783

2 830
442

861

5 824
(119)

3 205
1 818
681
3 413
445

20 424
-

33 698

23 556

131 016

Географічна концентрація доходів від реалізації

У мільйонах українських гривень

2021

2020

Україна
Російська Федерація
Європа
Азія
Єгипет
США

175 709
36 071
4 457
802
342
3

104 266
49 910
4 837
209
12

Всього доходів від реалізації

217 384

159 234

Розподіл операцій продажу у таблиці вище зроблено на основі країни реєстрації клієнтів Групи.
Інформація про концентрацію зовнішніх клієнтів, доходи від реалізації яких перевищують
10% від суми загальних доходів від реалізації
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 і 2010 років, єдиним зовнішнім клієнтом, доходи
від якого перевищують 10% від загальної суми доходів, був Газпром. Сума доходів від Газпрому,
яка відноситься до сегменту організації послуг із транзиту природного газу, за 2021 рік становила
32 720 мільйонів гривень (2020 рік: доходи від транзиту природного газу становили
46 724 мільйони гривень).

25

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

4.

ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу
сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або
спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під
час розгляду взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною стороною звертають увагу на суть
відносин, а не тільки на їхню юридичну форму.
Як зазначено у Примітці 1, Група знаходиться під безпосереднім контролем Уряду України, і,
відповідно, усі підприємства та установи, що контролюються державою або знаходяться під
значним впливом держави, вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем.
Операції із пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть
бути доступними для непов’язаних сторін.
Операції із підприємствами та установами, які знаходяться під контролем держави. Група
провадить істотні операції із підприємствами та установами, які контролюються, знаходяться під
спільним контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України. До таких підприємств
та установ належать Державний ощадний банк України, „Укрексімбанк“, „Укргазбанк“, ОГТСУ,
податкові органи, теплогенеруючі підприємства та інші підприємства. У 2021 році Група
підписала з ОГТСУ угоду про компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу
(Примітка 8).
У 2020 році Група придбала та реалізувала облігації внутрішньої державної позики України на
суму 34 832 мільйона гривень та 22 563 мільйона гривень, відповідно. В 2021 році Група
реалізувала облігації внутрішньої державної позики України на суму 11 423 мільйона гривень.
Відсотки залишків балансових статей з пов’язаними сторонами представлені таким чином:

Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Передоплата з податку на прибуток
Інші необоротні активи
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Позики
Забезпечення
Аванси отримані та інші поточні зобов’язання

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

100%
100%
100%
51%
29%
99%
87%
100%
30%
11%
44%

100%
100%
64%
32%
96%
98%
98%
29%
16%
38%

Відсотки операцій за період із пов’язаними сторонами представлені таким чином:

Дохід від реалізації
Відсотки та інші доходи
Закупівлі
Витрати по відсотках
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2021 рік

2020 рік

18%
61%
51%
21%

26%
99%
69%
37%
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4.

ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження)

Відсоток закупівель обчислюється зі статі фінансової звітності „Закупівлі” (враховуючи зміни
запасів). Суттєвих закупівель основних засобів у пов'язаних сторін не було.
Як зазначено у Примітці 2, у січні 2021 року Група придбала 100% корпоративних прав у
статутному капіталі ТОВ „Надра Юзівська” відповідно до угоди про придбання між Компанією та
дочірньою компанією Національної акціонерної компанії „Надра України”, „Український
геологічний науково - виробничий центр”. Також, як зазначено в Примітці 1, у жовтні 2021 року
Компанія підписала угоду з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) про
управління майном ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” терміном на 5 років (Примітка 13).
Інформація про операції із пов’язаними сторонами додатково розкривається у Примітках 1, 2, 7,
8 та 13.
Застави. Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років позики від пов’язаних сторін
(державних банків) були забезпечені основними засобами, запасами та надходженнями від
майбутніх продажів (Примітка 14). Станом на 31 грудня 2021 року 83% застав відносилися до
позик, наданих державними банками (31 грудня 2020 року: 91%).
Гарантії. Сума гарантій, наданих Урядом України станом на 31 грудня 2021 та
31 грудня 2020 років, становила 2 461 мільйон гривень та 2 783 мільйона гривень, відповідно
(Примітка 14).
Компенсація провідному управлінському персоналу. Провідний управлінський персонал
протягом 2021 року складався в середньому з 5 членів Правління та 15 директорів (2020 рік:
5 членів Правління та 12 директорів). Компенсація провідному управлінському персоналу, що
включена до складу витрат на збут, загальних та адміністративних витрат, включала заробітну
плату і додаткові поточні премії та становила 911 мільйонів гривень (2020 рік: 672 мільйони
гривень).
Також у 2021 році Група здійснила виплати на забезпечення діяльності Наглядової ради у сумі
23 мільйона гривень (2020 рік: 20 мільйонів гривень), що включає оплату послуг членів
Наглядової ради у сумі 19 мільйонів гривень (2020 рік: 18 мільйонів гривень), а також 4 мільйони
гривень (2020 рік: 2 мільйони гривень) у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням
ними обов’язків членів Наглядової ради, та суми забезпечення страхування відповідальності цих
посадових осіб після їх призначення, що було закуплено та сплачено Компанією. Членам
Наглядової ради встановлена фіксована винагорода, яка виплачується відповідно до умов
індивідуальних цивільно-правових договорів, укладених Компанією з членами Наглядової ради.
Компанія відшкодовує членам Наглядової ради обґрунтовані та документально підтверджені
витрати, понесені ними у зв’язку з виконанням наглядових функцій (проїзд, проживання,
телефонний зв’язок тощо), базуючись на принципах обачності, адекватності та своєчасності. Такі
витрати компенсуються після утримання відповідних обов’язкових податків і зборів на підставі
підтверджуючих документів, які відповідають вимогам законодавства України та умовам
укладених договорів.
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5.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Інформація про рух балансової вартості основних засобів була представлена таким чином:

У мільйонах українських гривень
Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2019 року

Нафтогазо- Обладнання
Активи видобувні
підземних Буферний
буріння
активи сховищ газу
газ

Нафтотранс- Нафтогазопортна переробні
система
активи

Активи з ТранспорАвто- розподілу
тування
заправні природ- скраплестанції ного газу ного газу

Інші
Незаверосновні шене будівзасоби
ництво

Всього

9 066

103 486

6 769

69 240

8 181

4 390

3 912

155

505

5 462

29 340

240 506

9 411

106 843

6 785

69 240

8 330

4 514

3 974

198

518

9 978

34 666

254 457

(345)

(3 357)

(16)

-

(149)

(124)

(62)

(43)

(13)

(4 516)

(5 326)

(13 951)

Надходження і переміщення
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Збиток від зменшення корисності

1 921
(36)
(1 412)
(81)

15 256
(128)
(14 751)
(11 909)

218
(436)
-

(9 739)

116
(568)
590

227
(3)
(446)
(46)

133
(2)
(239)
(783)

9
(63)
533

26
(33)
-

(429)
(35)
(477)
(1 421)

(221)
(1 384)
(3 759)

17 256
(1 588)
(18 425)
(26 615)

Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2020 року

9 458

91 954

6 551

59 501

8 319

4 122

3 021

634

498

3 100

23 976

211 134

11 190

122 885

7 284

59 501

8 389

4 735

4 104

697

542

8 763

32 862

260 952

(1 732)

(30 931)

(733)

-

(70)

(613)

(1 083)

(63)

(44)

(5 663)

(8 886)

(49 818)

686
(45)
(1 427)

13 984
(100)
(12 320)

384
(445)

-

127
(842)

263
(2)
(375)

191
(4)
(229)

204
(1)
(59)

21
(18)

1 115
(90)
(415)

783
(1 023)
-

17 758
(1 265)
(16 130)

3 755

70 135

7 540

221

(194)

587

171

-

-

71

259

82 545

12 427

163 653

14 030

59 722

7 410

4 595

3 150

778

501

3 781

23 995

294 042

12 463

164 579

14 054

59 722

7 479

4 642

3 246

949

562

9 746

32 185

309 627

(36)

(926)

(24)

-

(69)

(47)

(96)

(171)

(61)

(5 965)

(8 190)

(15 585)

Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності
Надходження і переміщення
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Переоцінка/збиток від
зменшення корисності
Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2021 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності
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5.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (продовження)

Група залучила професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
основних груп основних засобів станом на 1 жовтня 2021 року, 1 грудня 2021 року та на 31 грудня
2021 року. Справедлива вартість була визначена відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.
Беручи до уваги характер основних засобів Групи, справедлива вартість визначалася із
використанням залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів і на основі використання
ринкових даних для неспеціалізованих активів. Отже, справедлива вартість основних
виробничих активів та обладнання, в першу чергу, визначалася за допомогою залишкової
вартості заміщення. Цей метод засновано на аналізі вартості відтворення або заміни об’єктів
основних засобів із коригуванням на фізичний, функціональний чи економічний знос і старіння.
Залишкова вартість заміщення оцінювалася на основі внутрішніх джерел та аналізу наявної
інформації про ринок для аналогічних об’єктів основних засобів (опублікованої інформації,
каталогів, статистичних даних тощо), а також галузевих експертів і постачальників (Примітка 30).
Тест на економічне знецінення було проведено з використанням методу дисконтування
грошових потоків. У результаті перевірки економічного знецінення справедлива вартість
основних засобів була суттєво скоригована. (Примітка 27).
За результатами такої оцінки, збільшення вартості основних засобів на суму 84 593 млн. грн. в
іншому сукупному доході (2020 р.: зменшення оцінки іншого сукупного збитку на 19 461 млн.
грн.) та зменшення вартості основних засобів на суму 2 048 грн. млн. чистих збитків від
знецінення (2020 р.: 7 154 млн. грн.) в результаті керівництва прийшло до висновку, що вартість
відшкодування окремих одиниць, що генерують грошові кошти, відрізнялася від їх балансової
вартості.
У 2021 році амортизаційні відрахування у сумі 13 401 мільйон гривень (2020 рік: 16 132 мільйона
гривень) було представлено в окремому рядку консолідованого звіту про прибутки та збитки,
2 025 мільйонів гривень (2020 рік: 1 929 мільйонів гривень) було капіталізовано у складі
первісної вартості основних засобів, 704 мільйони гривень (2020 рік: 364 мільйони гривень) було
капіталізовано у складі запасів.
У 2021 році нараховані відсотки у сумі 321 мільйон гривень (2020 рік: 350 мільйонів гривень) були
капіталізовані у складі первісної вартості основних засобів.
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років основні засоби Групи балансовою вартістю
4 430 мільйонів гривень та 3 134 мільйони гривень, відповідно, було передано в якості застави
для забезпечення позик (Примітка 14).
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6.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи Групи були представлені таким чином:

У мільйонах
гривень

українських

31 грудня 2021 року
Накопичений
знос та резерв
Первісна на зменшення
вартість
корисності

31 грудня 2020 року
Накопичений
знос та резерв
Первісна на зменшення
вартість
корисності

Ліцензії на розвідку та
видобуток корисних
копалин
Нематеріальні активи на
етапі розробки
Програмне забезпечення
Інші ліцензії та спеціальні
дозволи
Авторські та суміжні права
Інші нематеріальні активи

3 120

(757)

2 399

(597)

546
1 106

(135)
(511)

502
839

(115)
(369)

323
215
775

(50)
(73)
(192)

271
174
268

(31)
(46)
(148)

Всього
Чиста балансова вартість

6 085
4 367

(1 718)

4 453
3 147

(1 306)

7.

ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ТА СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

Інвестиції Групи в асоційовані та спільні підприємства були представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції у спільні підприємства

722
-

767
5

Всього

722

772

У мільйонах українських гривень
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7. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ТА СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА (продовження)
Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2021 року представлена таким чином:

Назва асоційованого/
спільного
підприємства
ПАТ „Газтранзит“
Інші

Основна
діяльність
Будівельні роботи
Різне

Місце реєстрації та
провадження
господарської
діяльності
Україна
Україна

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової
частки

40,2%
Різне

Частка
у
збитку

Прибуток
від
курсових
різниць

Вибуття

Балансова
вартість

4

(53)
16

-

(17)

714
8

4

(37)

-

(17)

722

-

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2020 року представлена таким чином:
Назва асоційованого/
спільного
підприємства
ПАТ „Газтранзит“
Інші

Основна
діяльність
Будівельні роботи
Різне

Місце реєстрації та
провадження
господарської
діяльності
Україна
Україна

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової частки

40,2%
Різне

-

Частка у
збитку
(53)
(12)

-

(65)

Прибуток
від
курсових
різниць
2
2

Вибуття
-

Балансова
вартість
767
5

-

772

Усі із вищезазначених асоційованих підприємств обліковуються у цій консолідованій фінансовій звітності за методом участі в капіталі.
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8.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА КОМПЕНСАЦІЯ
НЕДООТРИМАНОГО ДОХОДУ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ

На 1 січня 2020 року поточні повноваження АТ „Укртрансгаз” щодо експлуатації державної
газотранспортної інфраструктури були припинені. 100% статутного капіталу ТОВ „Оператор
газотранспортної системи України” („ОГТСУ”) було передано АТ „Магістральні газопроводи
України” („МГУ”) за договором купівлі-продажу. Як зазначено в договорі купівлі-продажу, Група
мала право на отримання початкового фіксованого платежу у розмірі 3 871 мільйон гривень і
регулярних змінних платежів протягом 15 років на основі динамічної складової ціни у договорі
купівлі-продажу, розрахованої відповідно до формули, узгодженої сторонами. Група отримала
початковий фіксований платіж у розмірі 3 851 мільйон гривень наприкінці 2020 року.
Інформація відносно продажу дочірнього підприємства наведена нижче:
У мільйонах українських гривень

2020 рік

Загальна дебіторська заборгованість
Чисті активи, пов’язані з групою вибуття
Збиток від вибуття дочірньої компанії

89 707
(98 015)
(8 308)

Результати від продажу дочірньої компанії були визнані через власний капітал, оскільки ця
операція розглядається як операція між суб’єктами господарювання, що знаходяться під
спільним контролем держави. Реалізований резерв переоцінки у сумі 161 056 мільйонів гривень,
що відноситься до переданих основних засобів, був рекласифікований із резерву переоцінки в
нерозподілений прибуток, що також відображено у консолідованому звіті про зміни у власному
капіталі.
Станом на 1 січня 2020 року залишкова сума дебіторської заборгованості за договором купівліпродажу була визнана як фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток або
збиток. Cтаном на 31 грудня 2020 року справедлива вартість дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу була визначена в сумі 81 058 мільйоів гривень. Cтаном на 31 грудня
2020 року Група визначила цю справедливу вартість майбутніх очікуваних грошових потоків,
використовуючи вхідні параметри, що базувалася на прогнозах керівництва, очікуваннях
аналітиків і галузевих прогнозах. Ключові параметри, які впливають на розрахунок справедливої
вартості, включають, в тому числі, період та обсяг доходів від транзиту газу та RAB-тарифи
(тарифи на основі регуляторної бази активів) ОГТСУ, та є даними, які не спостерігаються на ринку
та можуть бути вкрай суб’єктивними.
Під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності станом на 31 грудня 2021 року,
керівництво розглянуло параметри, які, як можна було б обґрунтовано очікувати, були враховані
в оцінці справедливої вартості станом на 31 грудня 2020 року, а саме:


Здатність чи нездатність МГУ виконати свої зобов’язання згідно з договором купівліпродажу через такі факти:
(a) у 2021 році не було запроваджено принцип нейтральності щодо послуг із
балансування газу всупереч попереднім очікуванням, внаслідок чого ОГТСУ зазнає
значних збитків через неврегульовані дисбаланси та несанкціоновані відбори газу із
газотранспортної системи;
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8.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА КОМПЕНСАЦІЯ
НЕДООТРИМАНОГО ДОХОДУ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ (продовження)
(b) згідно з договором купівлі-продажу, у разі дефіциту ліквідності ОГТСУ, динамічна
складова ціни договору купівлі-продажу може бути спрямована на покриття
капітальних витрат газотранспортної системи. Такі витрати є предметом нарахування
відсотків за ставкою середньозваженої вартості капіталу (WACC). Хоча, з точки зору
вартості грошей у часі, можливо, не має значення, коли отримати динамічну складову
ціни договору купівлі-продажу з відсотками – зараз або пізніше, з огляду на значні
капітальні вкладення, необхідні для модернізації газотранспортної системи згідно з
10-річним планом розвитку, затвердженим у 2020 році Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(„НКРЕКП” або „Регулятор”), існував ризик того, що ОГТСУ не зможе отримати достатні
грошові потоки для майбутнього перерахування дивідендів МГУ з метою виконання
зобов’язань останнього з погашення динамічної складової договору купівлі-продажу
при настанні їх строку;
(c) оцінка будь-якого транзиту газу після 2024 року є дуже суб'єктивною і не
підтверджується жодними документами, що також підтверджує ризик недостатності
грошових потоків для виконання зобов'язань МГУ за договором купівлі-продажу;
(d) нормативні обмеження для ОГТСУ щодо розподілу прибутку можуть впливати на
розмір, строки та впевненість щодо виплати дивідендів від ОГТСУ до МГУ, які є
основним джерелом виконання останнім своїх зобов'язань за договором купівліпродажу.
Згідно з Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2517 та Регламентом Комісії (ЄС)
2017/460 від 16 березня 2017 року про затвердження мережевого кодексу
гармонізованих структур тарифів на послуги транспортування газу, обліковані різниці
між фактично отриманим доходом від послуг транспортування газу та цільовим
доходом оператора газотранспортної системи (надлишкове або недоотримане
відшкодування доходів від транспортування газу у разі позитивної чи негативної
різниці, відповідно) накопичуються на регуляторному рахунку протягом тарифного
періоду, отже, ці грошові кошти не можуть бути перераховані як дивіденди на вимогу;
(e) відсутність доказів щодо рівня та строків компенсації відшкодування коригування
необхідного доходу від транспортування газу, який було включено в розрахунок
майбутніх очікуваних грошових потоків на період 2020-2024 років, та можливості їх
відшкодування за договором купівлі-продажу.
Вищезазначена інформація була наявною і мала би бути врахована при розрахунку справедливої
вартості станом на 31 грудня 2020 року, проте, базуючись на теперішній оцінці керівництва,
можливо, не була належним чином включена в розрахунок, що могло призвести до завищення
справедливої вартості на цю дату.
У січні 2021 року МГУ публічно оскаржив свою здатність виконувати умови договору купівліпродажу і заявив, що ОГТСУ не може здійснити необхідні капітальні вкладення відповідно до
свого 10-річного плану розвитку. Того ж місяця Наглядова рада МГУ офіційно звернулася до
Кабінету Міністрів України (КМУ) із проханням переглянути договір купівлі-продажу. Ця подія,
яка відбулася у 2021 році, була зумовлена факторами, перерахованими вище, які вже існували у
2020 році, і, таким чином, надала додаткові докази того, що МГУ, можливо, не міг повністю
виконати свої зобов’язання за договором купівлі-продажу станом на 31 грудня 2020 року.
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8.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА КОМПЕНСАЦІЯ
НЕДООТРИМАНОГО ДОХОДУ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ (продовження)
У квітні 2021 року ОГТСУ оголосив про розподіл 3 625 мільйонів гривень як дивідендів МГУ, що
набагато нижче у порівнянні з чистим прибутком у сумі 20 354 мільйони гривень за 2020 рік через
нормативні та правові обмеження, описані вище. Це суттєво обмежило можливості МГУ
виконувати свої зобов’язання за договором купівлі-продажу.
У травні 2021 року КМУ видав постанову, в якій доручив сторонам договору купівлі-продажу
обмежити винагороду за договором фіксованим компонентом, який уже був сплачений у грудні
2020 року, та розробити переглянуту угоду. Як наслідок, КМУ фактично скасував динамічну
складову дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу. Таким чином, справедлива
вартість дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу була обмежена сумою
3 200 мільйонів гривень на основі суми дивідендів ОГТСУ, які підлягають отриманню МГУ та
потенційно доступні для виплати Групі. Оскільки скасування динамічної складової дебіторської
заборгованості за договором купівлі-продажу було схвалено КМУ, що діє як кінцевий власник
Групи та МГУ, відповідний вплив визнається безпосередньо в консолідованому звіті про зміни у
власному капіталі.
Керівництво вважає, що події та умови, описані вище, підтверджують позицію про те, що сума
справедливої вартості, визначена раніше станом на 31 грудня 2020 року, не була повністю
відшкодовуваною. Водночас керівництво вважає, що неможливо розрізнити інформацію, яка
була б доступною, коли фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020
року, була затверджена до випуску та яка надає додаткові докази обставин, що існували станом
на 31 грудня 2020 року, та інформацію, яка стосується змін обставин після цієї дати та відповідних
наступних змін справедливої вартості. Таким чином, керівництво дійшло висновку, що воно не
повинно проводити ретроспективні коригування справедливої вартості дебіторської
заборгованості за договором купівлі-продажу станом на 31 грудня 2020 року і натомість має
визнати будь-які виправлення дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу в
консолідованому звіті про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.
Відповідно, разом зі зменшенням динамічної складової дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу на підставі вищеописаної постанови КМУ, це призвело до чистої
зміни дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу на 77 858 мільйонів гривень,
що було визнано безпосередньо в консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.
З травня 2021 року керівництво Групи веде переговори щодо механізму відшкодування
дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу або її заміни новим інструментом. Як
наслідок, у вересні 2021 року було досягнуто та затверджено Постановою КМУ наступну
домовленість:
 розроблено додаткові угоди до договору купівлі-продажу, що передбачали, що МГУ
мали виплатити 3 200 мільйонів гривень як єдиний та останній платіж за договором
купівлі-продажу. Група отримала платіж у повному обсязі наприкінці 2021 року;
 АТ „Укртрансгаз” уклав угоду з ОГТСУ про відшкодування коригування необхідного
доходу від транспортування газу (Примітка 22), зобов’язавши останнього компенсувати
недоотриманий дохід від транспортування газу за регуляторний період 2020-2024 років
у сумі 47 943 мільйона гривень дебіторської заборгованості на виплат, з яких
27 000 мільйонів гривень було отримано 4 жовтня 2021 року (Примітка 24), а решта
дебіторської заборгованості підлягає сплаті щомісячно у сумі, що становить 50%
надходжень ОГТСУ від транзиту газу починаючи з грудня 2021 року. Відповідно до цієї
угоди, АТ „Укртрансгаз”
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8.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА КОМПЕНСАЦІЯ
НЕДООТРИМАНОГО ДОХОДУ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ (продовження)
зберігає за собою права на відшкодування коригування недоотриманого доходу від
транспортування газу, який раніше був включений до початкової справедливої вартості
дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу, якщо така компенсація
затверджена для ОГТСУ на регуляторні періоди 2025–2034 років.
Дебіторська заборгованість була первісно визнана як фінансовий актив за справедливою
вартістю через прибутки або збитки (СВЧПЗ) з використанням процентної ставки, яка на дату
визнання становила 8,77% у сумі 46 726 мільйона гривень. Збільшення справедливої вартості
станом на 31 грудня 2021 року відбулася за рахунок зміни ставки дисконтування та визнана у
консолідованому звіті про прибутки та збитки у складі витрат на збут, загальних та
адміністративних витрат в сумі 119 мільйонів гривень. Станом на дату цієї консолідованої
фінансової звітності Група отримала чотири щомісячні платежі у загальній сумі 3 728 мільйонів
гривень у 2021 році та 4 657 мільйонів гривень у 2022 році.
Керівництво Групи вважає, що значну підтримку в укладанні угоди між АТ „Укртрансгаз" та ОГТСУ
про відшкодування коригування необхідного доходу від транспортування газу надав Уряд
України, кінцевий власник обох підприємств, і ця підтримка була надана Групі поряд із новими
стратегічними директивами, опублікованими у вересні 2021 року, які визначають ключову роль
Групи у забезпеченні безпеки постачання газу в Україні, зокрема, у подоланні очевидної ринкової
дестабілізації на тлі глобальної газової кризи.
На цій підставі Група первісно визнає компенсацію недоотриманого відшкодування доходу від
транспортування газу за угодою між АТ „Укртрансгаз“ та ОГТСУ безпосередньо у власному
капіталі як внесок акціонера.
9.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Інші необоротні активи Групи були представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Фінансові активи:
Дебіторська заборгованість за нафтопродукти
Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції
Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу
Інші фінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення фінансових активів
Всього фінансових активів

6 729
5 151
1 964
238
(9 810)
4 272

5 250
2 146
88
(5 406)
2 078

Нефінансові активи:
Інші нефінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення нефінансових активів
Всього нефінансових активів

3 228
(1 713)
1 515

2 283
(1 469)
814

5 787

2 892

У мільйонах українських гривень

Всього
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9.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (продовження)

Дебіторська заборгованість за нафтопродукти. Протягом 2021 року Група підписала угоду з
двома клієнтами, в результаті якої графік погашення дебіторської заборгованості було змінено
та продовжено до 2024 року. В результаті фінансовий актив змінився, і відповідна довгострокова
частина дебіторської заборгованості за нафтопродукти у сумі 6 729 мільйонів гривень та
відповідний резерв у сумі 4 437 мільйонів гривень були рекласифіковані з торгової дебіторської
заборгованості до інших необоротних активів (Примітка 11).
Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції. Компанія уклала концесійну
угоду на розвідку і розробку вуглеводнів із Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською
генеральною нафтовою корпорацією („ЄГНК“) 13 грудня 2006 року. За умовами цієї концесійної
угоди Компанія має право відшкодовувати усі витрати на розвідку та розробку, понесені у зв’язку
із цією концесійною угодою (Примітка 29). Сума, зазначена у таблиці вище, являє собою суму
витрат, надану Групою до відшкодування, і яка, як очікується, має бути відшкодована протягом
більше ніж одного року від звітної дати.
Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу. У травні 2011 року було
прийнято Закон України „Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та
електричну енергію“ № 3319-VI. Згідно з цим законом дебіторська заборгованість підприємств,
які постачають природний газ за регульованим тарифом, яка виникла у 2010 році, була
реструктуризована на період від 1 до 20 років та оцінена за амортизованою собівартістю із
використанням методу ефективної ставки відсотка, яка на дату реструктуризації коливалася від
14% до 15% річних.
У листопаді 2016 року було прийнято Закон України „Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” № 1730. Згідно з цим
законом дебіторська заборгованість теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств була
реструктуризована на 5 років та оцінена за амортизованою собівартістю із використанням методу
ефективної ставки відсотка, яка на дату реструктуризації коливалася від 8% до 16% річних.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2021 року, Компанія підписала мирові угоди з
теплогенеруючими підприємствами щодо реструктуризації дебіторської заборгованості за газ.
Ця дебіторська заборгованість була реструктуризована на період від 3 до 4 років і визнана за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, яка на дату
реструктуризації становила від 6,45% до 8,03%. Збиток від первісного визнання
реструктуризованої дебіторської заборгованості склав 428 мільйонів гривень і був включений до
складу витрат на збут, загальних та адміністративних витрат (Примітка 22).
Станом на 31 грудня 2021 року балансова вартість непогашеної суми за договорами про
реструктуризацію заборгованості за газ відповідно до цього закону, включена в інші необоротні
активи, становить 338 мільйонів гривень (31 грудня 2020 року: 579 мільйонів гривень).
Виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за природний газ гарантується
органом місцевого самоврядування, який представляє відповідну територіальну громаду, що
фіксується у окремому договорі про надання гарантії.
Інше. Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років до складу інших необоротних активів включено
витрати на дослідження та розробку у сумі 1 324 мільйони гривень та 1 080 мільйонів гривень,
відповідно, які були понесені за угодою концесії на розвідку і розробку нафти з ЄГНК від
13 грудня 2006 року, але ще не надані до відшкодування (Примітка 29).
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9.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (продовження)

Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу.
Інформація про рух резерву на знецінення необоротних активів представлена таким чином:
У мільйонах українських гривень

Залишок станом на 1 січня
Резерв на знецінення,
нарахований протягом року
Сторнування
резерву
на
знецінення
Інший рух
Залишок станом на 31 грудня

2021 рік

2020 рік

фінансові
активи

нефінансові
активи

фінансові
активи

нефінансові
активи

5 406

1 469

3 268

1 439

952

244

2 158

582

(1 057)
4 509

-

(20)

(552)

9 810

1 713

5 406

1 469

Станом на 31 грудня 2021 року сума 5 151 мільйона гривень резерву на знецінення фінансових
необоротних активів відноситься до дебіторської заборгованості за угодою про розподіл
продукції (2020 рік: 5 250 мільйонів гривень), 4 643 мільйона гривень (2020 рік: нуль гривень)
відноситься до дебіторської заборгованості за нафтопродукти. Станом на 31 грудня 2021 року та
31 грудня 2020 року резерв відноситься до знецінених фінансових активів.
Інший рух в резерві на знецінення торгової дебіторської заборгованості стосується переміщення
резерву між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю.
10. ЗАПАСИ
Запаси Групи були представлені таким чином:
31 грудня 2021
року

31 грудня
2020 року

Природний газ
Сира нафта
Нафтопродукти
Запасні частини
Сировина
Інше

57 929
2 885
2 466
1 905
2 332
1 493

30 521
3 639
2 243
1 964
1 169
1 155

Всього

69 010

40 691

У мільйонах українських гривень

Керівництво проводить оцінку необхідності списання запасів до їхньої чистої вартості реалізації,
беручи до уваги ознаки їхнього економічного, технічного та фізичного зносу. У 2021 році таке
коригування запасів становило 652 мільйона гривень, включене до складу закупівель, та
753 мільйона гривень, що були включені до складу витрат на збут, загальних та адміністративних
витрат (Примітка 22) (2020 рік: 96 мільйонів гривень, що були включені до складу витрат на збут,
загальних та адміністративних витрат).
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років запаси балансовою вартістю 24 677 мільйонів гривень та
17 323 мільйона гривень, відповідно, були використані в якості застави для забезпечення позик
(Примітка 14).
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11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгова дебіторська заборгованість Групи була представлена таким чином:
У мільйонах українських гривень
Дебіторська заборгованість за природний газ
Дебіторська заборгованість за послуги балансування
Дебіторська заборгованість за нафтопродукти
Дебіторська заборгованість за сиру нафту
Дебіторська заборгованість за транспортування природного газу
Інша дебіторська заборгованість
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

118 285
35 793
9 213
5 102
2 480
2 786
(124 165)

86 202
43 622
12 909
6 251
3 347
3 244
(127 446)

49 494

28 129

Станом на 31 грудня 2021 року Група прийняла нову методологію для оцінки очікуваних
кредитних збитків („ECL”) торгової дебіторської заборгованості за газ. Група оцінює кредитну
якість клієнта та відповідну ймовірність настання дефолту („PD”), враховуючи його фінансовий
стан, минулий досвід погашення заборгованості та інші фактори (Примітка 30).
Станом на 31 грудня 2021 року очікувані кредитні збитки від дебіторської заборгованості за газ
(крім заборгованості за прямими продажами побутовим споживачам) оцінювались із
використанням індивідуального підходу та на 31 грудня 2020 року з використанням
портфельного підходу, як зазначено у Примітці 30.
У наведеній нижче таблиці представлена інформація щодо тенденції до кредитних ризиків та
очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю станом на 31 грудня 2021
року.
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11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (продовження)
Очікувані кредитні збитки розраховані з використанням індивідуального підходу:
31 грудня 2021 року
У мільйонах українських гривень
Дебіторська заборгованість за
природний газ регіональних
газопостачальних підприємств
Дебіторська заборгованість за
природний газ теплогенеруючих
підприємств

Дебіторська заборгованість інших
споживачів за природний газ

Дебіторська заборгованість за
продукти нафтогазопереробки

Дебіторська заборгованість за
сиру нафту

Дебіторська заборгованість за
транспортування природного газу

Інша дебіторська заборгованість

Номінальна
вартість

PD

31 грудня 2020 року

Резерв на
знецінення

Номінальна
вартість

Резерв на
знецінення

Стадія_2

50% - 99%

3 967

(3 172)

-

-

Стадія_3

50% - 100%

46 080

(29 478)

-

-

Стадія_2

0% - 30%

317

(7)

-

-

Стадія_2

30% - 50%

171

(16)

-

-

Стадія_2

50% - 99%

14 994

(1 585)

-

-

Стадія_3

50% - 100%

36 094

(35 036)

-

-

226

(92)

3 273

(47)

-

-

Стадія_2

0% - 30%

Стадія_2

30% - 50%

3 407

(415)

Стадія_2

50% - 100%

2 219

(442)

-

-

-

-

250

(120)

(7 834)

389

(378)

Стадія_3

30% - 50%

Стадія_3

50% - 100%

8 129

Стадія_2

0% - 30%

1 495

(116)

2 904

(749)

Стадія_2

30% - 50%

2 601

(1 219)

-

-

Стадія_2

50% - 99%

12

(9)

11

(8)

Стадія_3

0% - 30%

Стадія_3

50% - 100%

Стадія_2

0% - 30%

Стадія_3

50% - 100%

966

(288)

1

-

3 937

(3 632)

9 789

(6 847)

60

-

24

-

5 042

(5 042)

6 124

(6 124)

(2)

7

-

(1)

-

-

Стадія_2

0% - 30%

44

Стадія_2

50% - 99%

1

Стадія_3

0% - 30%

2

-

2

(1)

Стадія_3

50% - 100%

1

(1)

75

(41)

Стадія_2

0% - 30%

675

(24)

210

(22)

Стадія_2

30% - 50%

12

(6)

113

(56)

Стадія_2

50% - 99%

-

-

11

(6)

Стадія_3

0% - 30%

248

(87)

189

(51)

Стадія_3

30% - 50%

25

(12)

509

(249)

Стадія_3

50% - 99%

798

(794)

519

(401)

131 523

(89 310)

24 400

(15 100)

Всього
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11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (продовження)
Очікувані кредитні збитки розраховані з використанням портфельного підходу:

У мільйонах українських
гривень

Термін
простроченої
заборгованості

Дебіторська заборгованість за
природний газ
теплогенеруючих підприємств

-

-

15%

46

(7)

1 – 90

0%

-

-

50%

2

(1)

91 – 180

0%

-

-

100%

913

(912)

181 – 270

0%

-

-

100%

3 712

(3 711)

271 – 365

0%

-

-

100%

10 971

(10 970)

>365

0%

-

-

100%

7 862

(7 862)

Не прострочена

0%

-

-

17%

10 658

(1 801)

1 – 90

0%

-

-

33%

6 582

(2 203)

91 – 180

0%

-

-

62%

879

(547)

181 – 270

0%

-

-

72%

2 277

(1 630)

271 – 365

0%

-

-

89%

5 146

(4 587)

0%

-

-

100%

20 337

(20 337)

2%

1 778

(36)

11%

3 029

(333)

10%

571

(57)

56%

9

(5)

27%

75

(20)

69%

32

(22)

181 – 270

45%

133

(60)

60%

10

(6)

271 – 365

65%

78

(51)

75%

8

(6)

>365

100%

46

(46)

100%

9 817

(9 801)

>365

88%

35 793

(31 408)

100%

43 622

(43 576)

>365
Не прострочена
1 – 90
Дебіторська заборгованість за
природний газ інших
споживачів

Дебіторська заборгованість за
послуги балансування
Дебіторська заборгованість за
продукти нафтогазопереробки
Дебіторська заборгованість за
сиру нафту

Дебіторська заборгованість за
транспортування природного
газу

91 – 180

0%

18

-

0%

13

-

100%

184

(184)

100%

191

(191)

Не прострочена

0%

-

-

0%

46

-

1 – 90

0%

-

-

0%

42

-

91 – 180

0%

-

-

0%

15

-

Не прострочена

4%

25

(1)

0%

597

-

1 – 90

4%

135

(6)

5%

293

(15)

91 - 180

18%

40

(7)

0%

-

-

181 - 270

28%

40

(11)

0%

-

-

271 - 365

54%

13

(7)

0%

-

-

>365

99%

2 179

(2 162)

100%

2 373

(2 373)

0%

197

-

0%

190

-

0%

10

-

4%

49

(2)

91 - 180

0%

3

-

67%

3

(2)

181 – 270

0%

9

-

0%

-

-

62%

26

(16)

95%

22

(21)

100%

783

(783)

100%

42 136

(34 855)

Не прострочена
>365

Не прострочена
1 – 90
Інша дебіторська
заборгованість

31 грудня 2020 року
Очікуван
Резерв
а ставка
Номіна
кредитни
нальна
знецінен
х втрат
вартість
ня

0%

Не прострочена
Дебіторська заборгованість за
природний газ регіональних
газопостачальних підприємств

31 грудня 2021 року
Очікувана
ставка
Номікредитних
нальна
Резерв на
втрат
вартість
знецінення

271 – 365
>365
Всього
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1 429

(1 425)

131 175

(112 346)
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11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (продовження)
Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська заборгованість за природний газ у сумі 2 130
мільйонів гривень була забезпечена банківськими гарантіями (2020 рік: нуль гривень). Станом
на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська заборгованість у сумі 15 574 мільйони гривень була
забезпечена угодою про переказ прямого дебету (2020 рік: нуль гривень).
Інформація про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості за рік, що
закінчився 31 грудня 2021 року, представлена таким чином:

У мільйонах українських
гривень

Дебіторська
заборгованість за послуги
балансування
Дебіторська
заборгованість за
природний газ
теплогенеруючих
підприємств
Дебіторська
заборгованість за
природний газ
регіональних
газопостачальних
підприємств
Дебіторська
заборгованість інших
споживачів за природний
газ
Дебіторська
заборгованість за
нафтопродукти
Дебіторська
заборгованість за сиру
нафту
Дебіторська
заборгованість за
транспортування
природного газу
Інша дебіторська
заборгованість
Всього

Стадія

Залишок
станом
на 1
січня

Резерв
на
знецін
ення,
нарахо
ваний
протяг
ом
період
у

Сторнува
ння
резерву
на
знецінен
ня

Суми,
списані
протяго
м року
як
безнадій
ні

Зміна
внаслідок
приєднанн
я дочірньої
компанії

Стадія_3

43 576

-

(5,031)

(971)

Стадія_2

4 004

1 608

-

Стадія_3

27 101

33 931

Стадія_2

8

Стадія_3

Інший
рух

Реклас
ифікац
ія між
Стадія
ми

Залишок
станом
на 31
грудн

(5 825)

(341)

-

31 408

-

-

-

(4 004)

1 608

(30 071)

-

-

71

4 004

35 036

3 172

-

-

-

-

(8)

3 172

23 455

10 579

(1 931)

-

(2 635)

2

8

29 478

Стадія_2

385

1 042

-

-

-

-

(385)

1 042

Стадія_3

10 333

-

(2 714)

-

-

7

385

8 011

Стадія_2

757

1 344

-

-

-

-

(757)

1 344

Стадія_3

7 038

1 031

(285)

-

-

(4 437)

757

4 104

Стадія_3

6 124

-

(1 082)

-

-

-

-

5 042

Стадія_2

15

10

-

-

-

-

(15)

10

Стадія_3

2 415

36

(211)

-

(47)

(20)

15

2 188

Стадія_2

86

30

-

-

-

-

(86)

30

Стадія_3

2 149
127 446

28
52 811

(570)
(41 895)

(25)
(996)

(8 507)

24
(4 694)

86
-

1 692
124 165

Інші зміни резерву під знецінення торгової дебіторської заборгованості пов'язані з
рекласифікацією резерву між поточною та необоротною дебіторською заборгованістю
(Примітка 9).
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11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (продовження)
Інформація про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:

У мільйонах українських
гривень

Дебіторська заборгованість за
послуги балансування
Дебіторська заборгованість за
природний газ
теплогенеруючих підприємств
Дебіторська заборгованість за
природний газ регіональних
газопостачальних підприємств
Дебіторська заборгованість
інших споживачів за
природний газ
Дебіторська заборгованість за
нафтопродукти
Дебіторська заборгованість за
сиру нафту
Дебіторська заборгованість за
транспортування природного
газу
Інша дебіторська
заборгованість
Всього

Стадія

Залишок
станом
на 1
січня

Резерв на
знецінення,
нарахований
протягом
періоду

Сторнува
ння
резерву
на
знецінен
ня

Суми,
списані
протягом року
як
безнадій
-ні

Стадія_2

2 449

-

-

Стадія_3

38 801

2 897

Стадія_2

1 438

Стадія_3

Інши
й рух

Рекласи
фікація
між
Стадіям
и

Залишок
станом на
31 грудня

-

-

(2 449)

-

(265)

(306)

-

2 449

43 576

4 004

-

-

-

(1 438)

4 004

18 757

15 032

(8 137)

-

11

1 438

27 101

Стадія_2

6

8

-

-

-

(6)

8

Стадія_3

340

26 637

(3 528)

-

-

6

23 455

Стадія_2

36

385

-

-

-

(36)

385

Стадія_3

10 253

496

(335)

-

(117)

36

10 333

Стадія_2

3 839

757

-

-

-

(3 839)

757

Стадія_3

951

4 321

(2 379)

-

306

3 839

7 038

Стадія_3

7 212

-

(1 089)

-

1

-

6 124

Стадія_2

63

15

-

-

-

(63)

15

Стадія_3

2 175

359

(132)

-

(50)

63

2 415

Стадія_2

56

86

-

-

-

(56)

86

Стадія_3

1 902
88 278

323
55 320

(472)
(16 337)

(306)

340
491

56
-

2 149
127 446
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12. ПЕРЕДОПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Передоплати видані та інші оборотні активи Групи були представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень
Фінансові активи:
Векселі до отримання
Дебіторська заборгованість за угодами переуступки прав вимоги за
договорами реалізації природного газу
Облігації внутрішньої державної позики України
Інші фінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення фінансових активів
Всього фінансових активів
Нефінансові активи:
ПДВ до відшкодування
Передоплати постачальникам за матеріали, роботи та послуги
Передоплати за податками, крім податку на прибуток
Передоплати за послуги з організації транзиту газу
Передоплати видані за добудову газопроводів
Передоплати постачальникам за природний газ
Інші нефінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення нефінансових активів
Всього нефінансових активів
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

1 427

1 427

1 220
5 621
(6 648)
1 620

1 518
11 483
5 804
(6 870)
13 362

9 933
9 226
5 521
2 815
1 340
164
4 379
(11 440)
21 938
23 558

3 279
8 166
201
3 614
1 342
158
4 163
(11 644)
9 279
22 641

Станом на 31 грудня 2021 року інші фінансові активи включали активи в сумі 1 703 мільйона
гривень (2020 рік: 1 681 мільйон гривень), що відносилися до дебіторської заборгованості за
угодами про спільні операції з розвідки та розробки нафтових і газових родовищ в Україні, та є
повністю зарезервованими; 427 мільйонів гривень (2020 рік: 219 мільйонів гривень) відносилися
до короткострокової фінансової допомоги; інші залишки пов'язані з іншими фінансовими
активами.
Станом на 31 грудня 2021 року інші нефінансові активи включали дебіторську заборгованість у
сумі 975 мільйонів гривень (2020 рік: 1 187 мільйонів гривень), що стосувалася ПДВ на запасах,
переданих комітенту для подальшої реалізації за договорами комісії.
Станом на 31 грудня 2021 року податки до сплати, крім податку на прибуток, включали
5 279 мільйонів гривень передоплат з роялті за видобуток газу (2020 рік: нуль гривень).
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12. ПЕРЕДОПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (продовження)
Інформація про рух резерву була представлена таким чином:
2021 рік
У мільйонах українських
гривень
Залишок станом на 1 січня

Фінансові
активи

2020 рік

Нефінансові
активи

Фінансові
активи

Нефінансові
активи

6 870

11 644

9 467

8 166

Резерв на знецінення,
нарахований протягом року
Сторнування резерву на
знецінення
Суми, списані протягом року
як безнадійні
Інший рух

381

487

1 946

74

(678)

(44)

(492)

(73)

(108)
183

(647)

(276)
(3 775)

(28)
3 505

Залишок станом на 31 грудня

6 648

11 440

6 870

11 644

Станом на 31 грудня 2021 року 1 703 мільйона гривень (2020 рік: 1 681 мільйон гривень) резерву
на знецінення фінансових активів відносилися до дебіторської заборгованості за угодами про
спільні операції з розвідки та розробки нафтових і газових родовищ в Україні; 1 427 мільйонів
гривень (2020 рік: 1 427 мільйонів гривень) відносилися до дебіторської заборгованості за
векселями до отримання; 881 мільйон гривень (2020 рік: 1 518 мільйонів гривень) резерву на
знецінення фінансових активів стосувався дебіторської заборгованості за угодами переуступки
прав вимоги за договорами реалізації природного газу; інші залишки пов'язані з іншими
фінансовими активами.
Станом на 31 грудня 2021 року сума резерву під знецінення нефінансових активів у розмірі
6 769 мільйонів гривень (2020 рік: 6 766 мільйонів гривень) пов’язана з передоплатою
постачальникам за матеріали, роботи та послуги; 1 340 мільйонів гривень (2020 рік:
1 342 мільйона гривень) пов’язані з передоплатою на будівництво трубопроводів; 481 мільйон
гривень (2020 рік: нуль гривень) стосувався ПДВ на запасах, переданих комітенту для подальшої
реалізації за договорами комісії; інші залишки пов'язані з іншими фінансовими активами.
Інший рух в резерві стосується переміщення резерву між поточною та довгостроковою
дебіторською заборгованістю.
13. КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років номінальна сума зареєстрованого, випущеного та
повністю сплаченого акціонерного капіталу Компанії становила 190 150 мільйонів гривень, що
включає 190 150 481 звичайну акцію номінальною вартістю 1 000 гривень за акцію.
Також станом на 31 грудня 2021 та 2020 років статутний капітал Компанії було скориговано на
вплив гіперінфляції відповідно до МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” на
4 157 мільйонів гривень. Таким чином, загальна сума статутного капіталу Компанії станом на 31
грудня 2021 та 2020 років становила 194 307 мільйонів гривень.
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13. КАПІТАЛ (продовження)
Розподіл прибутку
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власникам, визначається на
основі даних окремої фінансової звітності Компанії, підготовленої згідно з Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, сума обов’язкового прибутку, що була нарахована в
поточних резервах щодо частини чистого прибутку ПАТ „Укрнафта”, що належить до сплати до
Державного бюджету, склала 1 921 мільйон гривень, іншим акціонерам - 1 921 мільйон гривень.
У 2021 році ПАТ „Укрнафта” додатково розподілила дивіденди з чистого прибутку за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року, у сумі 966 мільйонів гривень, що належить до сплати до
Державного бюджету, та 966 мільйонів гривень іншим акціонерам ПАТ „Укрнафта”.
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, сума обов’язкового прибутку, що була нарахована в
поточних інших короткострокових зобов’язаннях щодо частини чистого прибутку
ПАТ „Укрнафта”, що належить до сплати до Державного бюджету, склала 365 мільйона гривень.
Станом на 31 грудня 2021 року Компанія нарахувала резерв у розмірі 3 915 мільйонів гривень щодо
частини чистого прибутку, що належить до Державного бюджету України, у інших поточних
зобов’язаннях. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року
№ 244- р базова ставка розподілу встановлена на рівні 95% чистого прибутку Компанії за 2021 рік.
У березні 2022 року Компанія виплатила авансовим платежем дивіденди за 2021 рік на суму
2 313 мільйонів гривень.
Приєднання ПАТ „ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 1 жовтня 2021 року між Компанією та
Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) укладено угоду про управління майном
ПАТ „ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” терміном на 5 років. Підприємство займається розподілом природного
газу близько 370 тисячам споживачів у Донецькій області. Внаслідок укладання угоди Група
отримала кворум у розмірі 88,18% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій та
відповідний економічний інтерес. Операція була облікована за методом обліку попередника.
Активи та зобов’язання ПАТ „ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” станом на 1 жовтня 2021 року, відображені
внаслідок отримання контролю, були наступними:
1 жовтня 2021 року
Основні засоби
204
Нематеріальні активи
1
Запаси
35
Торгова дебіторська заборгованість
188
Передоплати видані та інші оборотні активи
16
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
64
Короткострокові забезпечення
(15)
Торгова кредиторська заборгованість
(9 052)
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
(1 119)
Всього балансової вартості чистих зобов’язань
(9 678)
Всього балансової вартості чистих зобов’язань, які належать власникам
материнської компанії
(8 534)
Неконтрольована частка
(1 144)
Витрати на придбання дочірньої компанії
Чисті зобов’язання, які належать власникам материнської компанії, що
стали внутрішньогруповою заборгованістю
8 497
Збиток внаслідок приєднання дочірньої компанії
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13. КАПІТАЛ (продовження)
Неконтрольована частка у капіталі
Дочірні компанії, які мають неконтролюючу частку, яка є суттєвою для Групи, були визначені
керівництвом на основі комбінації таких факторів: (i) відсоток акцій, що належать
неконтролюючим акціонерам; (ii) накопичена сума неконтрольованої частки у капіталі дочірньої
компанії; та (iii) загальних активів, доходів, прибутку або збитку та іншого сукупного доходу
відповідних дочірніх компаній.
У Групи є одна дочірня компанія зі значною сумою неконтрольованої частки – це ПАТ „Укрнафта”.
Узагальнена фінансова інформація ПАТ „Укрнафта” (включаючи вплив консолідаційних
коригувань, але до внутрішньогрупових елімінацій) була наступною на 31 грудня 2021 року та
31 грудня 2020 року.
У мільйонах українських гривень

ПАТ „Укрнафта”
31 грудня
31 грудня
2021 року
2020 року

Необоротні активи
Оборотні активи
Довгострокові зобов’язання

31 860
13 337
(12 210)

23 507
12 164
(23 864)

Короткострокові зобов’язання

(19 493)

(4 352)

13 494

7 455

6 747

3 727

Чисті активи
Неконтрольована частка у капіталі
У мільйонах українських гривень

ПАТ „Укрнафта”
2021 рік

Прибуток за період
Інший сукупний дохід (збиток) за період
Всього сукупних доходів

2020 рік

2 491
7 854
10 345

4 544
(2 000)
2 544

Чистий прибуток, що належить неконтролюючим акціонерам
Дивіденди до сплати акціонерам неконтрольованих часток
ПАТ „Укрнафта“

5 173

1 272

(966)

(1 921)

У мільйонах українських гривень

ПАТ „Укрнафта”
2021 рік

2020 рік

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

4 413
(960)
(7)

1 002
(994)
(1)

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

3 446

7
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14. ПОЗИКИ
Позики Групи були представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Довгострокові
Єврооблігації
Банківські позики
Неамортизований дисконт

32 193
8 019
(58)

44 453
12 220
(126)

Всього довгострокової частини

40 154

56 547

Короткострокові
Єврооблігації
Банківські позики
Нараховані відсотки
Неамортизований дисконт

9 138
11 033
1 265
(5)

8 427
1 368
-

Всього короткострокової частини

21 431

9 795

Всього

61 585

66 342

У мільйонах українських гривень

Єврооблігації, розкриті у таблиці вище, були випущені Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance
plc) (публічною компанією з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою відповідно до права
Англії та Уельсу) з метою фінансування позики Компанії. Група не контролює та не здійснює
значного впливу на Kondor Finance plc.
Ставка купона і балансова вартість Єврооблігацій були такими:

У мільйонах
українських гривень
Емісія липня 2019 р.
(Транш A)
Емісія липня 2019 р.
(Транш B)
Емісія листопада 2019
р.

Ставка
купона,
%
7,125
7,375
7,625

Термін
погашення
Липень
2024
Липень
2022
Листопад
2026

Номінальна
вартість,
млн
600
335
500

Балансова вартість
Валюта
Євро
Долар
США
Долар
США

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

18 524
9 133

20 802
9 457

13 628

14 124

41 285

44 383

Середньозважені ефективні відсоткові ставки у розрізі валют позик були представлені таким
чином:
У мільйонах українських
гривень

31 грудня 2021 року
Залишок
% річних

Долари США
Євро
Гривні

30 381
20 341
10 863

Всього

61 585

7,8
7,5
11,9

31 грудня 2020 року
Залишок
% річних
32 640
24 405
9 297
66 342
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14. ПОЗИКИ (продовження)
Застави. Позики Групи були забезпечені такими видами застав:
У мільйонах гривень
Запаси (Примітка 8)
Надходження від майбутніх продажів
Основні засоби (Примітка 5)
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

24 677
10 999
4 430
40 106

17 323
14 412
3 134
34 869

Гарантії. Станом на 31 грудня 2021 року позики Групи у сумі 2 461 мільйон гривень були
гарантовані державою (31 грудня 2020 року: 2 783 мільйона гривень).
Узгодження зобов’язань, що пов’язані з фінансовою діяльністю

31 грудня
2020 року

Чистий рух
коштів у
результаті
фінансової
діяльності

Курсові
різниці

Банківські позики
Єврооблігації

20 751
45 591

(2 585)
(3 253)

Всього

66 342

(5 838)

У мільйонах
Гривень

Інше

Витрати по
відсотках
(Примітка
23)

31 грудня
2021 року

(558)
(3 224)

432
25

1 146
3 260

19 186
42 399

(3 782)

457

4 406

61 585

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Чистий рух
коштів у
результаті
фінансової
діяльності

Курсові
різниці

Інше

Витрати по
відсотках
(Примітка
23)

Банківські позики
Єврооблігації

24 169
36 493

(7 706)
(3 174)

1 403
9 077

444
22

2 441
3 173

20 751
45 591

Всього

60 662

(10 880)

10 480

466

5 614

66 342

У мільйонах
гривень

Дотримання фінансових умов за позиками. Відповідно до умов кредитних договорів з банками
та кредитних договорів щодо випуску облігацій Група повинна дотримуватися певних фінансових
та нефінансових зобов’язань, порушення яких може призвести до вимоги дострокового
погашення запозичень. Керівництво Групи перевірило дотримання зобов’язань протягом
звітного періоду та станом на звітну дату і дійшло до висновку про відсутність порушень. Оцінка
певних зобов’язань вимагала судження. В таких випадках Група отримала підтвердження банку
про відсутність фактів невиконання зобов’язань станом на 31 грудня 2021 року.
З метою усунення неоднозначності положень кредитних договорів та внесення уточнень у квітні
2022 року Компанія підписала додаток до кредитної угоди з державним банком, який узгодив
співвідношення боргу/EBITDA показник, із визначеним у кредитних договорах щодо випуску
єврооблігацій.
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15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Інформація про рух забезпечень за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, була представлена таким чином:

Забезпечення з
суми
чистого
прибутку,
Забезпечення
належної до Державного
під можливі
бюджету України та
штрафи та
іншим учасникам
пені
(Примітка 13)

Забезпечення
під судові
позови

Забезпечення
за виплатами
працівникам

Забезпечення
на виведення
активів з
експлуатації

12 604

7 965

5 440

19 253

-

-

-

3 419
(13 433)
-

2 747
492
(2 438)
(717)

Залишок станом на 31 грудня 2020 року

2 590

Довгострокові
Короткострокові

Інші забезпечення

Всього

6 697

1 470

53 429

-

3 842

-

3 842

(1)
362
(106)
(453)

(791)
(16 820)
-

(6 697)
-

779
(185)
-

6 153
854
(39 679)
(1 170)

8 049

5 242

1 642

3 842

2 064

23 429

2 590

4 671
3 378

5 182
60

1 642

3 842

2 064

9 853
13 576

Забезпечення на виплату дивідендів до
Державного бюджету та іншим учасниками
(Примітка 13)
Нараховано/(сторновано) за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках

212
(272)
-

2 155
520
(2 194)
(1 229)

306
(2)
(1 123)

(305)
-

(3 842)
-

5 579
(142)
-

(3 842)
7 641
826
(2 610)
(2 352)

Залишок станом на 31 грудня 2021 року

2 530

7 301

4 423

1 337

-

7 501

23 092

Довгострокові
Короткострокові

2 530

3 675
3 626

4 340
83

1 337

-

7 501

8 015
15 077

У мільйонах українських гривень
Залишок станом на 31 грудня 2019 року
Забезпечення на виплату дивідендів до
Державного бюджету (Примітка 13)
(Сторновано)/нараховано за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках
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15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (продовження)
Забезпечення під судові позови
Група бере участь у низці судових розглядів в якості позивача або відповідача. Забезпечення під
судові позови являє собою оцінку керівництвом ймовірного відтоку ресурсів Групи, який може
виникнути у разі несприятливого рішення суду та арбітражних процедур.
У 2020 році було прийнято низку судових рішень, які призвели до остаточного затвердження
Мирової угоди між Misen Enterprises AB, ТОВ „Карпатигаз” та Групою. Як результат, Група
нарахувала та використала відповідний резерв у сумі 1 337 мільйонів гривень (Примітка 25).
Забезпечення за виплатами працівникам
Компанії Групи мають певні зобов’язання перед своїми працівниками, визначені умовами
колективних угод.
Короткострокові забезпечення за виплатами працівникам включають забезпечення під виплати
бонусів за результатами діяльності в сумі 2 987 мільйонів гривень на 31 грудня 2021 року
(31 грудня 2020 року: 2 794 мільйони гривень).
Довгострокові та частково короткострокові забезпечення за виплатами працівникам включають
разові виплати на момент виходу працівників на пенсію та програми із виплат після виходу на
пенсію на загальну суму 4 314 мільйонів гривень на 31 грудня 2021 (31 грудня 2020:
5 255 мільйонів гривень). Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні
активи за планами.
Суми, визнані у звіті про прибутки та збитки та в іншому сукупному доході, були такими:
2021 рік

2020 рік

Вартість поточних послуг

203

322

Вартість раніше наданих послуг
Ефект дисконтування
Переоцінка зобов'язання за планом із
виплатами (лише для довгострокових виплат)

22
520

125
492

(4)

8

741

947

Переоцінка зобов'язання за планом із встановленими
виплатами, визнана в інших сукупних доходах

(1 229)

(717)

Всього витрат, визнаних в сукупних доходах

(1 229)

(717)

У мільйонах українських гривень

встановленими

Всього витрат, визнаних у звіті про прибутки та збитки
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15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (продовження)
Зміни теперішньої вартості чистого зобов’язання за планом із встановленими виплатами були
такими:
У мільйонах українських гривень
Залишок станом на 1 січня
Вартість поточних послуг
Вартість раніше наданих послуг
Ефект дисконтування
Пенсії виплачені

2021 рік

2020 рік

5 255
203
22
520
(453)

5 495
322
125
492
(470)

(1 344)
156
(45)

(460)
(240)
(9)

4 314

5 255

Переоцінка зобов’язання за планом із встановленими
виплатами в результаті:
- змін фінансових припущень
- коригувань досвіду
- змін демографічних припущень
Залишок станом на 31 грудня

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

Номінальна ставка дисконтування, %
Довгострокова ставка інфляції, %
Номінальна ставка збільшення заробітної плати, %
Коефіцієнт плинності кадрів, %

2021 рік

2020 рік

14,8-14,9
4,8-7,6
4,8-33,0
2,0-8,8

9,6-10,0
4,8
4,8-15,0
1,5-10,0

Інформація про чутливість довгострокових забезпечень за виплатами працівникам до змін в
основних припущеннях представлена таким чином:
У

Збільшення/зменшення номінальної ставки дисконтування на 1%, %
Збільшення/зменшення номінальної ставки заробітної плати на 1%, %
Збільшення/зменшення коефіцієнту плинності кадрів на 1%, %

2021 рік

2020 рік

(5,99)/6,74
4,13/(3,78)
(1,73)/1,93

(7,81)/9,04
5,29/(4,73)
(1,97)/2,53

Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни забезпечення за
пенсійним планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях
відбуватимуться окремо одна від одної, оскільки деякі припущення можуть бути
взаємопов’язаними.
Окрім того, у поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість пенсійного забезпечення із
визначеними виплатами розраховувалась із використанням методу нарахування прогнозованих
одиниць на кінець звітного періоду, яка відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку
забезпечення, визнаного у консолідованому звіті про фінансовий стан.
У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін у методах та припущеннях, використаних
для підготовки аналізу чутливості.
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15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (продовження)
Забезпечення на виведення активів з експлуатації
Відповідно до вимог чинного законодавства Група повинна провести рекультивацію земель, які
зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у
гідрологічному режимі внаслідок проведення бурових, геологорозвідувальних, будівельних та
інших робіт. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню вартість
витрат на виведення з експлуатації нафтогазових активів.
Основні припущення, використані під час визначення суми забезпечення на виведення активів з
експлуатації, були представлені таким чином:
Ставка дисконтування до оподаткування, %
Довгострокова ставка інфляції, %

2021 рік

2020 рік

14,9
4,8-5,5

9,7-9,8
4,8-5,4

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Група переглянула розрахунок забезпечення, пов'язаного
з ліквідацією необоротних активів, з метою відображення поточної найкращої оцінки. В
результаті відбулося зменшення суми забезпечення, що в основному пов'язано зі збільшенням
ставки дисконтування.
Забезпечення під можливі штрафи та пені
Станом на 31 грудня 2020 року резерв включає нараховані штрафи та пені у зв’язку з несплатою
та несвоєчасною сплатою з боку ПАТ „Укрнафта“ рентної плати, податку на прибуток та ПДВ.
Група нарахувала забезпечення на покриття збитків від можливих штрафів, пені та відсотків за
несвоєчасну сплату відповідних податкових зобов’язань. В 2020 році Група використала
забезпечення у сумі 16 820 мільйонів гривень і виплатила штрафи та пені до державного
бюджету (Примітка 2). Станом на 31 грудня 2021 року залишок резерву в розмірі 1 337 мільйонів
гривень (2020 рік: 1 642 мільйона гривень) відноситься до штрафів і пені, нарахованих
ПАТ „Укрнафта“.
Забезпечення з суми чистого прибутку, належної до сплати до Державного бюджету України
та іншим учасникам:

У червні 2021 року було затверджено частку прибутку ПАТ „Укрнафта“ за рік, що закінчився
31 грудня 2020 року, і Група рекласифікувала забезпечення в сумі 3 842 мільйона гривень в
аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання. 50% суми, що відноситься до Групи, були
визнані як частка прибутку до сплати у державний бюджет, інші 50% суми визнані як частка
прибутку до сплати акціонерам неконтрольованих часток ПАТ „Укрнафта“ (Примітка 13).
Інші забезпечення

У 2021 році рух інших забезпечень включає переоцінку забезпечення під комерційний газ третіх
сторін, що знаходиться на зберіганні Групи, який залишився на тимчасово окупованій території
України у 2014 році, у сумі 5 732 мільйонів гривень, що пов’язано з підвищенням ринкових цін на
газ.
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16. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

Зобов’язання з придбання основних засобів
Довгострокове зобов’язання з оренди

2 556
689

3 237
117

Всього

3 245

3 354

За 2021 рік середні ставки дисконтування зобов’язань з оренди становлять 18,2% (2020 рік:
17,9%) для договорів оренди, номінованих у гривні, та 4,9% для договорів оренди, номінованих
у валюті долара США.
17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

Кредиторська заборгованість за послуги балансування
Кредиторська заборгованість за природний газ
Кредиторська заборгованість за нафтопродукти
Кредиторська заборгованість за транспортування
природного газу
Кредиторська заборгованість за сиру нафту
Кредиторська заборгованість за транспортування нафти

6 019
2 143
234

44
865
72

145
-

286
109
169

Інша кредиторська заборгованість

2 316

2 040

10 857

3 585

Total

Станом на 31 грудня 2021 року інша кредиторська заборгованість включала кредиторську
заборгованість за угодою про спільну діяльність з ЄГНК у сумі 814 мільйонів гривень (2020 рік:
652 мільйона гривень); кредиторську заборгованість за будівництво та ремонт основних засобів
стороннім особам у сумі 292 мільйонів гривень (2020 рік: 207 мільйонів гривень); інші залишки
відносяться до кредиторської заборгованості за інші матеріали, роботи та послуги надані.
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18. АВАНСИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання Групи були представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

3 305
7 167
2 604
123
1 782
14 981

427
2 286
31
1 813
4 557

2 060
1 900
1 299
466
157
990
2 603
2 029
556
347
176
225

3 826
2 552
747
514
177
61
2 673
3 324
173
284
177
1 212

Всього нефінансових зобов’язань

12 808

15 720

Всього

27 789

20 277

У мільйонах українських гривень
Фінансові зобов’язання:
Частка прибутку і дивіденди до сплати акціонерам
неконтрольованої частки ПАТ “Укрнафта“
Частка прибутку і дивіденди до сплати до Державного бюджету
Зобов’язання з придбання основних засобів
Зобов’язання з оренди
Інші фінансові короткострокові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань
Нефінансові зобов’язання:
Податок на додану вартість до сплати
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Забезпечення під невикористані відпустки
Заробітна плата та відповідні соціальні нарахування до сплати
Зобов’язання, визнані за судовими позовами
Інші нефінансові короткострокові зобов’язання
Аванси отримані за послуги з організації транзиту газу
Аванси отримані за постачання природного газу
Аванси отримані за нафтопродукти
Аванси отримані за транспортування нафти
Аванси отримані на проведення геофізичних досліджень
Інші аванси отримані

Станом на 31 грудня 2021 року зобов’язання з придбання основних засобів включали поточну
частину довгострокових зобов’язань із придбання основних засобів у сумі 795 мільйонів гривень
(2020 рік: 5 мільйонів гривень).
Станом на 31 грудня 2021 року податки до сплати, крім податку на прибуток, включали
1 600 мільйонів гривень зобов’язань з рентної плати (31 грудня 2020 року: 2 387 мільйонів
гривень).
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19. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

Природний газ
Нафта та нафтопродукти
Послуги з організації транзиту газу
Транзит та транспортування нафти
Зберігання газу
Нафтовий та газовий конденсат
Послуги з ремонту та будівництва
Послуги з розподілу газу
Інше

136 889
35 919
32 720
3 951
1 580
1 506
920
717
3 182

75 171
25 900
46 724
3 753
2 864
876
777
352
2 817

Всього

217 384

159 234

2021 рік

2020 рік

Рентна плата та інші податки, крім податку на прибуток
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на транспортування нафти та природного газу
Основні матеріали
Послуги з переробки сирої нафти
Витрати на ремонт та обслуговування
Комунальні послуги
Інше

57 272
8 502
3 139
3 440
2 550
1 911
1 763
3 444

25 924
7 596
3 130
2 007
3 022
2 605
1 541
2 397

Всього

82 021

48 222

20. ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
У мільйонах українських гривень

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2021 року, рентна плата та інші податки, крім податку на
прибуток, включали 51 270 мільйонів гривень рентної плати (2020 рік: 20 543 мільйона гривень).
Рентна плата та податок на видобуток розраховуються з урахуванням обсягу видобутої сирої
нафти, газового конденсату або природного газу та обсягу транспортування сирої нафти. Рентна
плата на вироблений природний газ розраховується з урахуванням імпортних цін на газ.
21. ЗАКУПІВЛІ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

Природний газ
Послуги з організації транзиту газу
Нафта та нафтопродукти
Інші

28 128
31 980
2 849
278

16 706
44 858
2 813
181

Всього

63 235

64 558

Закупівлі природного газу, нафти та нафтопродуктів відображають витрати, пов'язані з
придбанням запасів, та ефект змін їх вартості, а також включають супутні витрати, понесені при
їх переробці на готові або проміжні продукти.
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22. ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

8 491

8 149

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Нарахування забезпечень під судові позови та інші
забезпечення
ПДВ (не в складі податкового кредиту)
Збитки від вибуття та списання активів
Списання запасів до чистої вартості реалізації
Професійні послуги
Штрафи, пені та неустойки сплачені
Зміна справедливої вартості фінансових інструментів
Збиток від первісного визнання фінансових інструментів за
амортизованою вартістю
Відрахування до профспілок
Транспортні витрати
Судовий збір та інші витрати по судових рішеннях
Благодійність та соціальна інфраструктура
Штрафи, пені та неустойки отримані
Збиток/(дохід) від реалізації запасів та інших оборотних активів
Інші доходи
Інші витрати

5 887
2 432
783
753
712
658
609

624
4 747
442
96
948
775
321

502
471
464
337
257
(958)
(90)
(1 627)
2 500

9
281
509
400
788
(566)
1 821
(1 128)
3 124

Всього

22 181

21 340

До складу професійних послуг за 2021 рік входить винагорода аудитору за послуги, крім послуг з
обов’язкового аудиту, у сумі 14 мільйонів гривень (2020 рік: 10 мільйонів гривень).

23. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
У мільйонах українських гривень

2021 рік

2020 рік

Витрати на відсотки
Амортизація дисконту
Інші

4 406
1 064
144

5 614
1 011
113

Всього

5 614

6 738

24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток від діяльності, що продовжується, за роки, які
закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень
Витрати з поточного податку на прибуток
(Дохід)/витрати з відстроченого податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток
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2020 рік

10 018
(2 727)

4 789
171

7 291

4 960
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24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження)
Група сплачує податки в Україні. У 2021 та 2020 роках податок на прибуток підприємств в Україні
стягувався із суми оподатковуваних доходів за вирахуванням оподатковуваних витрат за ставкою
у розмірі 18%.
Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене таким чином:
У мільйонах українських гривень
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати/(дохід) з податку на прибуток за встановленою ставкою у
розмірі 18%

2021 рік

2020 рік

19 314

(14 042)

3 477

(2 528)

Вплив змін у податковому законодавстві
Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей
оподаткування:
- Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
- Доходи, які не оподатковуються
Зміна у сумі невизнаного відстроченого податкового активу

-

344

1 302
(553)
3 065

3 892
(933)
4 185

Витрати з податку на прибуток

7 291

4 960

Материнська компанія та її дочірні підприємства є окремими платниками податків і, відповідно,
відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються на індивідуальній основі. Відстрочені
податкові зобов’язання та активи, відображені у консолідованому звіті про фінансовий стан після
відповідного згортання, представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання

5 668
(23 701)

7 685
(12 910)

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(18 033)

(5 225)

У мільйонах українських гривень
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24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження)
Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2021 року представлені таким
чином:

31 грудня
2020 року

Визнано у
складі
прибутку
або збитку

Визнано у
складі інших
сукупних
доходів

31 грудня
2021 року

Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передоплати видані та інші оборотні
активи
Інші необоротні активи
Невикористані податкові збитки

(12 219)
2 242

1 577
165

(15 227)
-

(25 869)
2 407

64
1 907
715

92
1 231
819

(308)
-

156
2 830
1 534

82
1 818

84
(63)
(1 178)

-

250
19
640

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(5 225)

2 727

(15 535)

(18 033)

У мільйонах українських гривень

166

Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року представлені таким
чином:
31 грудня
2019 року

Визнано у
складі
прибутку
або збитку

Визнано у
складі інших
сукупних
доходів

31 грудня
2020 року

Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передоплати видані та інші оборотні
активи
Інші необоротні ктиви
Невикористані податкові збитки

(18 932)
916

3 141
1 326

3 572
-

(12 219)
2 242

58

6

7 403
1 452

(5 289)
(737)

659

(493)

18
7

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(8 419)

У мільйонах українських гривень
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(207)
-

64
1 907
715
166

64
1 811

-

82
1 818

(171)

3 365

(5 225)
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24.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження)

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років невизнані тимчасові різниці, які зменшують об’єкт
оподаткування, та невикористані податкові збитки представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Забезпечення
Торгова дебіторська заборгованість, передоплати видані, інші
необоротні та оборотні активи
Запаси
Перенесені податкові збитки

1 045

1 027

157 742
7 423
9 158

148 556
7 423
1 334

Всього

175 368

158 340

25. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Податкове законодавство. Для податкового середовища в Україні характерні складність
податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового
законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фіскальний тиск на
платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового
законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати
причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими.
На думку керівництва, Група виконала усі вимоги чинного податкового законодавства. Під час
звичайної господарської діяльності Група здійснює операції, тлумачення яких можуть бути
різними у Групи та податкових органів. У тих випадках, коли ймовірність відтоку фінансових
ресурсів, пов’язаних із такими операціями, є високою та сума може бути достовірно визначена,
Група нараховує резерв під такі зобов’язання. Коли керівництво Групи оцінює ймовірність
відтоку фінансових ресурсів як таку, що не є віддаленою, Група робить розкриття таких умовних
зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2021 року керівництво Групи оцінило потенційний вплив таких операцій у
загальній сумі 9 563 мільйона гривень (2020 рік: 15 472 мільйона гривень).
На думку керівництва Групи, ймовірність того, що будь-яка з вищезазначених сум буде визнана
до сплати, є малоймовірною, тому консолідована фінансова звітність Групи не містить жодних
забезпечень відносно цих операцій.
Група провадить операції зі своїми дочірніми підприємствами. Існує ймовірність, що із
подальшим роз’ясненням податкового законодавства в Україні та зі зміною підходів податкових
органів за новим Податковим кодексом такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому.
Вплив будь-якої такої претензії неможливо оцінити, однак, на думку керівництва, її вплив не має
бути суттєвим.
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Група експортує продукти нафтопереробки і надає транспортні послуги, здійснює
внутрішньогрупові операції та бере участь в операціях із пов'язаними сторонами, які потенційно
можуть входити у сферу застосування нових правил українського законодавства із трансфертного
ціноутворення („ТЦ“). Підприємства Групи надали звіт про контрольовані операції за рік, який
закінчився 31 грудня 2020 року, відповідно до встановлених строків. Звіт про контрольовані
операції за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, буде підготовлений підприємствами Групи
до 1 жовтня 2022 року.
Керівництво вважає, що Група дотримується вимог ТЦ. Так як наразі не склалася стала практика
впровадження нових правил трансфертного ціноутворення та формулювання деяких правил
може трактуватись по-різному, вплив потенційних ризиків щодо оскарження податковими
органами позиції підприємств Групи у питаннях трансфертного ціноутворення не може бути
достовірно оцінено.
Позов до Російської Федерації щодо активів в Криму. У жовтні 2016 року Група ініціювала
арбітражне провадження проти Російської Федерації про відшкодування збитків, завданих
незаконним захопленням Російською Федерацією активів Групи в Криму. Це арбітражне
провадження було ініційоване на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.
15 вересня 2017 року Група подала позовну заяву до Трибуналу, сформованого при Постійній
палаті Третейського Суду в Гаазі. Розмір грошової вимоги буде визначено після винесення
Трибуналом часткового остаточного рішення у справі.
22 лютого 2019 року Трибунал виніс часткове остаточне рішення стосовно юрисдикції та
відповідальності на користь Групи. Трибунал визнав свою юрисдикцію стосовно позовних вимог
і встановив, що Російська Федерація є відповідальною за порушення низки статей Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист
інвестицій, включаючи статтю про заборону експропріації.
27 червня 2019 року Нафтогаз подав до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі
позовну заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією активів
Групи в Криму. У грудні 2019 року Російська Федерація подала Зустрічну заяву щодо розміру
компенсації збитків.
14 лютого 2020 року Група подала відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо
розміру компенсації збитків. У відповіді Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву щодо
розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Групи у
березні 2014 року – розмір збитків оцінюється приблизно у 5 мільярдів доларів США, плюс
відсотки (загальна сума більше 9 мільярдів доларів США).
Арбітражне рішення щодо розміру належної компенсації очікується не раніше кінця 2022 року.
Судові позови. Час від часу у процесі звичайної господарської діяльності до Групи висуваються
певні претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими
претензіями, вважається ймовірним, у складі резерву на судові позови визнається відповідне
зобов’язання (Примітка 15). Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів,
пов’язаних із такими претензіями, є можливим, або суму витрат неможливо достовірно оцінити,
резерв не визнається, а відповідна сума розкривається у консолідованій фінансовій звітності.
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Керівництво вважає, що воно сформувало забезпечення стосовно усіх суттєвих збитків у цій
консолідованій фінансовій звітності.
У березні 2021 року Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ „Укрнафта” штраф у розмірі
2 368 мільйонів гривень за порушення Закону України „Про захист економічної конкуренції”
протягом попередніх років. ПАТ „Укрнафта” розпочало процедуру оскарження цього рішення
Антимонопольного комітету в липні 2021 року. До дати подання цієї консолідованої фінансової
звітності не було судових рішень по цій справі.
Судові спори з ПАТ „Укрнафта”. Компанія бере участь у судових спорах з ПАТ „Укрнафта”,
дочірньою компанією Групи, щодо стягнення обсягів газу та доходів від його продажу, щодо
зобов’язання укласти договори поставки природного газу, щодо визнання укладеними
договорів зберігання природного газу та щодо зобов’язання не чинити перешкод у
розпорядженні майном.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1729 „Про забезпечення споживачів природним
газом“, що діяла у періоди до 2016 року, передбачалося, що природний газ, вироблений в
Україні, повинен був бути проданий Нафтогаз України для формування ресурсу для забезпечення
потреб населення. Компанія пропонувала підписати з ПАТ „Укрнафта” угоди про купівлю-продаж
газу за регульованими цінами, встановленими на той час Регулятором, з ПАТ „Укрнафта”, однак
ПАТ „Укрнафта” відмовилося це зробити, оскільки вважало, що регулювання ціни на газ для
такого продажу газу було необґрунтованим. Крім того, протягом цього періоду ПАТ „Укрнафта”
не уклало договору про зберігання газу з АТ „Укртрансгаз“.
В зв’язку із споживанням населенням природного газу, який знаходився в Єдиній
газотранспортній системі та відсутністю оформлених господарських договорів про зберігання,
продаж цього природного газу протягом 2007-2013 років, Нафтогаз України, ПАТ „Укрнафта”, АТ
„Укртрансгаз“ та міноритарні акціонери ПАТ „Укрнафта” ініціювали велику кількість судових
спорів в судах України та в міжнародних арбітражах, деякі з них залишаються незавершеними по
цей час. Оскільки ПАТ „Укрнафта” подає позови про захист своїх прав одночасно у різних
юрисдикціях, це може призвести до подвійного стягнення активів.
ПАТ „Укрнафта” у березні 2018 року також подало позов до Господарського суду проти Нафтогаз
України з вимогою повернення газу загальним обсягом 8,039 млрд. куб.м. Провадження у справі
було зупинено у 2018 році та поновлено за клопотанням ПАТ „Укрнафта” у квітні 2021 року, з
вимогою повернення 8,039 млрд. куб.м природного газу Нафтогаз України орієнтовною вартістю
71,4 мільярдів гривень.
У червні 2021 року ПАТ „Укрнафта” збільшило свої позовні вимоги до стягнення 10,1 млрд. куб.м.
природного газу, а у серпнi 2021 року ПАТ „Укрнафта” було зменшено свої позовні вимоги до
повернення близько 9,067 млрд. куб.м газу, видобутого протягом 2007-2013 років. Крім того,
ПАТ „Укрнафта” вимагає стягнення доходів отриманих або таких, що могли бути отримані від
продажу 10,1 млрд. куб. м. природного газу. У грудні 2021 року Господарський суд міста Києва
закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду. Останнє слухання
спору по суті відбулося 15 лютого 2022 року, на якому судом, розпочато дослідження доказів.
Існує широкий діапазон можливих результатів із високим ступенем невизначеності, і тому
очікуваний обсяг відтоку ресурсів неможливо точно оцінити на дату цієї консолідованої
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фінансової звітності на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року. Цей спір не матиме ніякого
впливу на результати діяльності Групи, окрім розподілу прибутку та чистих активів між
неконтролюючими частками та власниками материнської компанії. Таким чином, сума частки
неконтролюючих акціонерів у капіталі ПАТ „Укрнафта” у цій консолідованій фінансовій звітності
базується на вартості її активів, пов'язаних із цим спором, за історичною вартістю видобутку газу
ПАТ „Укрнафта”, яка раніше була включена до фінансової звітності ПАТ „Укрнафта”, в сумі
3,2 мільярди гривень, і не скоригована на будь-який можливий вплив цього спору.
Можливий перерозподіл частки в капіталі ПАТ „Укрнафта”
Сторони планували перерозподілити свої частки в капіталі ПАТ „Укрнафта” у 2021 році. У межах
перерозподілу сторонам доведеться домовитися про взаємні позовні вимоги. Перерозподіл
включатиме не лише угоду про вимоги до Нафтогаз України, але й також розділення активів та
врегулювання передоплат, здійснених Нафтогаз України для майбутніх поставок газу, та деяких
інших активів і зобов'язань ПАТ „Укрнафта”. Однак із початком військової агресії проти України
сторонами було запропоновано призупинити перерозподіл.
Арбітражне провадження у Міжнародному арбітражному суді Стокгольма
Це провадження було розпочате трьома кіпрськими компаніями, які є неконтролюючими
акціонерами ПАТ „Укрнафта”, проти Держави Україна, стверджуючи, що Україна нібито
порушила свої зобов'язання щодо захисту інвестицій неконтролюючих акціонерів, спонукаючи
або дозволяючи Групі привласнювати газ без здійснення платежів за нього. Заява про арбітраж
була подана у червні 2015 року. У лютому 2021 року арбітражний суд ухвалив, що він не має
юрисдикції розглядати позовні вимоги неконтролюючих акціонерів ПАТ „Укрнафта”.
Арбітражне провадження у Лондонському міжнародному арбітражному суді
Це провадження було розпочато неконтролюючими акціонерами ПАТ „Укрнафта” проти
Нафтогаз України стосовно (i) декларативного рішення, що права неконтролюючих акціонерів
згідно з угодою акціонерів („SHA") є дійсними та існують, (ii) остаточного розпорядження на
стримання Нафтогаз України від порушень своїх зобов'язань згідно з SHA, і (iii) відшкодування
збитків у зв'язку з нібито незаконним привласненням з боку Нафтогаз України та
АТ „Укртрансгаз“ з порушенням SHA та низки положень Цивільного кодексу України. Позови були
подані у 2015 році. Арбітражний суд виніс свою часткову остаточну ухвалу 26 квітня 2018 року,
визнаючи свою юрисдикцію щодо спору, розглядаючи певні положення SHA як такі, що
суперечать чинному українському законодавству, та оголошуючи, що SHA є чинним та існує.
Нещодавно Нафтогаз України подав заяву про подання зустрічного позову.
Група та сторона розірваної угоди про спільну діяльність мають спір щодо обсягів природного
газу та вуглеводнів, вироблених за цією угодою. Керівництво оцінює свої умовні зобов’язання за
такими спорами на рівні 1 154 мільйони гривень (31 грудня 2020 року: 606 мільйонів гривень).
Керівництво не може достовірно оцінити суму фактичних збитків щодо цього зобов'язання, якщо
такі виникнуть.
Керівництво вважає, що воно розкрило всі суттєві збитки у цій консолідованій фінансовій
звітності.
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Можлива передача частки володіння Компанії у дочірніх підприємствах державі.
У 1998 році, після створення Компанії, Уряд України зробив внесок до акціонерного капіталу
Компанії у вигляді акцій акціонерних товариств, зокрема, акцій ДАТ „Магістральні нафтопроводи
„Дружба” і ДАТ „Придніпровські магістральні нафтопроводи” (які були згодом внесені до
акціонерного капіталу ВАТ „Укртранснафта”), ДАТ „Укрспецтрансгаз”, ДАТ „Чорноморнафтогаз”,
ВАТ „Укрнафта”, та п’ятдесяти чотирьох регіональних газорозподільчих підприємств. Уряд
України може прийняти рішення про відчуження акцій (часток) або передачу контролю над усією
або частиною володіння Компанії у цих акціонерних товариствах та/або інших підприємствах, і ці
дії можуть завдати суттєвого негативного впливу на операційну діяльність Компанії.
Державне майно, яке не підлягає приватизації. У 1998 році Компанія уклала угоду „Про
використання державного майна, яке не підлягає приватизації” (надалі – „Угода”) із Фондом
державного майна України і отримала нафтогазову транспортну систему та систему зберігання у
свій операційний контроль. Угода була підписана на один рік, і строк її дії подовжується
автоматично на один рік, якщо її не буде розірвано шляхом направлення повідомлення з боку
однієї зі сторін, і вона є обов’язковою для виконання правонаступниками кожної зі сторін.
Історично дія Угоди подовжувалась автоматично, оскільки жодна зі сторін не ініціювала її
розірвання. Оскільки державне майно, яке не підлягає приватизації, формує основну частину
господарської діяльності Групи, то майбутні операції та фінансові результати діяльності Групи
залежать від подовження дії Угоди. На думку керівництва, Компанія продовжуватиме свою
діяльність із цим майном у найближчому майбутньому.
Згідно з вимогами Угоди від Компанії вимагається, окрім іншого, управляти магістральними та
розподільчими нафто- та газопроводами, які знаходяться у власності Держави Україна,
підтримувати державне майно у належному робочому стані та передавати 50%-у частку
прибутків, отриманих від використання цих активів, державі. Суму таких перерахувань можна
зменшити на суму капітальних інвестицій у ці активи. В Угоді не передбачено механізму таких
розрахунків і, історично, Компанією не здійснювалось жодних виплат державі стосовно
використання таких активів. Компанія вважає, що якби механізм розрахунку державної частки у
прибутках від використання цих активів був визначений державою, то капітальні інвестиції,
здійснені Компанією, були б більшими, і жодних виплат на користь держави не потрібно було б
робити. Відповідно, жодних зобов’язань стосовно таких виплат не було визнано у цій
консолідованій фінансовій звітності.
Як зазначено у Примітці 8, з 1 січня 2020 року поточні зобов’язання Групи щодо управління
майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження
діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, припинилися.
Міністерство фінансів України передало таке майно новому оператору газотранспортної системи
на правах господарського відання 1 січня 2020 року.
Капітальні контрактні зобов’язання. Контрактні зобов’язання на придбання основних
засобів, а також на розвідку та розробку нафтогазових родовищ становили 4 866 мільйонів
гривень станом на 31 грудня 2021 року (31 грудня 2020 року: 3 868 мільйонів гривень).
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Для діяльності Групи характерна низка фінансових ризиків: ринковий ризик (у тому числі
валютний ризик, ризик відсоткових ставок та інший ціновий ризик), ризик концентрації
(Примітка 3), кредитний ризик та ризик ліквідності. Група відповідно до політики управління
ризиками ідентифікує, оцінює та реагує на ризики для мінімізації їх негативного впливу на
фінансові показники діяльності Групи.
Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
Фінансові активи за амортизованою вартістю:
У мільйонах українських гривень

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

4 272
49 494
1 620
30 540
4 293

2 078
28 129
1 879
37 106
659

90 219

69 851

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

8

16 567

-

8
12

-

81 058
11 483

16 567

92 541

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

(61 585)
(10 857)
(14 981)
(3 245)

(66 342)
(3 585)
(4 557)
(3 354)

(90 668)

(77 838)

Примітки

Інші необоротні активи
Торгова дебіторська заборгованість
Iнші фінансові оборотні активи
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні

9
11
12

Всього фінансових активів за амортизованою
вартістю

Фінансові активи за справедливою вартістю:
У мільйонах українських гривень

Примітки

Компенсація недоотриманого доходу від
транспортування газу
Дебіторська заборгованість за договором купівліпродажу
Облігації внутрішньої державної позики України
Всього фінансових активів за справедливою вартістю

Фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю:
У мільйонах українських гривень

Примітки

Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань за амортизованою
вартістю

14
18

Ринковий ризик. Для Групи характерний вплив ринкових ризиків. Ринкові ризики виникають
із відкритих позицій в (a) іноземних валютах, (б) активах і зобов’язаннях, за якими нараховуються
відсотки, (в) активах і зобов’язаннях, щодо яких є характерними інші цінові ризики.
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26.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)

Валютний ризик. Група провадить свою операційну діяльність на території України, і її
залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання
природного газу в іноземних постачальників, за цінами деномінованими у доларах та євро. Група
також отримує позики в іноземних валютах. Група не здійснює хеджування своїх валютних
позицій.
Залежність Групи від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних
валютних активів і зобов’язань таким чином:
У мільйонах українських
гривень
Грошові кошти, обмежені
у використанні
Грошові кошти та залишки
на банківських рахунках
Торгова дебіторська
заборгованість
Передоплати видані та
інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання
Чиста (коротка) /довга
валютна позиція

Долари
США

31 грудня 2021 року
Євро
Інші
валюти

Долари
США

31 грудня 2020 року
Євро
Інші
валюти

3 885

-

-

584

50

-

3 269

9 932

11

21 770

7 687

28

347

-

-

967

243

-

68
(30 381)

27
(20 341)

-

8 501
(32 640)

(24 405)

-

(87)

(29)

-

(640)

(52)

-

(1 033)

(154)

-

(370)

(181)

-

(2 550)

-

-

(3 235)

-

-

(26 482)

(10 565)

11

(5 063)

(16 658)

28

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та власного
капіталу до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувалися на звітну
дату за умови, що всі інші змінні величини залишалися стабільними.
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Ризик розраховувався лише для монетарних залишків, деномінованих у валютах, окрім
функціональної валюти компаній Групи.

У мільйонах українських гривень
Зміцнення долара США на 10%
Послаблення долара США на 10%
Зміцнення євро на 10%
Послаблення євро на 10%

Станом на 31 грудня 2021 року
Вплив на
Вплив на
прибуток або
власний
збиток до
капітал
податку на
прибуток
(2 648)
2 648
(1 056)
1 056

(2 171)
2 171
(866)
866

Станом на 31 грудня 2020 року
Вплив на
Вплив на
прибуток або
власний
збиток до
капітал
податку на
прибуток
(506)
506
(1 666)
1 666

(415)
415
(1 366)
1 366

Ризик зміни відсоткових ставок. Зазвичай Група не має істотних активів, за якими
нараховуються відсотки, і її доходи та рух грошових коштів від операційної діяльності, в
основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик Групи щодо зміни
відсоткових ставок виникає від позик, отриманих за плаваючими відсотковими ставками. Позики
за фіксованими ставками створюють для Групи ризик зміни справедливої вартості відсоткових
ставок.
Група залучає позики як за фіксованими, так і за плаваючими відсотковими ставками. Станом на
31 грудня 2021 року близько 1% позик Групи було надано за плаваючими ставками
(31 грудня 2020 року: 1%). Ризик негативних коливань відсоткових ставок на ринку
контролюється Казначейським департаментом Компанії. Основною метою управління
відсотковим ризиком є отримання фінансування за мінімальною вартістю та співставлення
ліквідності з графіком надходження кредитних коштів.
Діяльність із запозичень переглядається під час складання бюджету на календарний рік.
Довгострокова інвестиційна діяльність і пов’язане з нею фінансування розглядаються окремо, і
для них необхідно отримати узгодження від Уряду України. Інформація про терміни погашення
фінансових інструментів розкривається далі у цій Примітці.
Інший ціновий ризик. Група розглядає інший ціновий ризик як ризик фінансових втрат внаслідок
непередбачуваних коливань рівня цін на товари при проведенні операцій купівлі-продажу.
Коливання ринкових цін на європейських газових хабах, від яких залежить ціна закупівлі
імпортованого природного газу, а також обов’язок Компанії постачати споживачам природний
газ за контрактами з фіксованою ціною (Примітка 2), робить Групу вразливою до цінового ризику.
Серед напрямів реагування на цей ризик і пом’якшення його негативного впливу на фінансову
позицію Групи є обмеження обсягу газу, проданого за фіксованою ціною, та фіксування ціни
придбання природного газу власного виробництва Групи для виконання цих договорів. При
операціях постачання природного газу іншим групам споживачів за цінами, що встановлюються
Нафтогазом України, ціновий ризик не є суттєвим. Станом на 31 грудня 2021 року, Група не мала
суттєвих фінансових інструментів, яким був би притаманний ціновий ризик.
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Кредитний ризик. Група приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що
одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони
у результаті невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу
Групою продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких
виникають фінансові активи.
Політика Групи полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату на кредитних умовах,
мають пройти перевірку на платоспроможність та забезпечити безпеку майбутніх платежів. Суттєві
непогашені залишки також переглядаються на постійній основі. Група формує резерв на
знецінення, який є оцінкою очікуваних збитків стосовно торгової дебіторської заборгованості.
Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих
ризиків.
Протягом 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову про внесення змін до договору
купівлі-продажу (Примітка 8), що призвело до зменшення дебіторської заборгованості за
договором-купівлі на 77 858 мільйонів гривень та визнання дебіторської заборгованості за
договором про компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу зі справедливою
вартістю 16 567 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2021 року.
Максимальна сума кредитного ризику, яка складається з фінансових активів за амортизованою
вартістю та фінансових активів за справедливою вартістю, станом на 31 грудня 2021 року
становила 106 786 мільйонів гривень (31 грудня 2020 року: 162 392 мільйона гривень).
У таблиці нижче наведено аналіз кредитної якості грошей та їх еквівалентів, а також грошових
забезпечень для участі у державних тендерних процедурах станом на 31 грудня на основі
рейтингів Fitch:

У мільйонах гривень

31 грудня 2021 року
Грошові кошти
та залишки на
Грошові кошти,
банківських
обмежені у
рахунках
використанні

31 грудня 2020 року
Грошові кошти та
залишки на
Грошові кошти,
банківських
обмежені у
рахунках
використанні

Рейтинг А+
Рейтинг А
Рейтинг В+
Рейтинг В
Рейтинг ВБез рейтингу

41
26 532
10
3 957

4 289
4

58
1
36 421
37
589

645
14

Всього

30 540

4 293

37 106

659

Грошові кошти та залишки на банківських рахунках представлені залишками в банках на
поточних рахунках, розміщених в українських та інших іноземних банках. Грошові кошти,
обмежені у використанні, являють собою грошові кошти, розміщені під банківські гарантії, видані
на закупівлю газу.
Станом на 31 грудня 2020 року фінансові активи Групи включали державні казначейські облігації
України на суму 11 483 мільйона гривень з кредитним рейтингом Fitch B, що застосовується до
України.
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Група не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків, пов’язаних із
фінансовими активами, крім гарантій, отриманих щодо реструктуризованої заборгованості за
природний газ у рамках Закону України „Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” №1730 (Примітка 2).
Сума такої застави станом на 31 грудня 2021 року складала 815 мільйонів гривень (31 грудня 2020
року: 986 мільйонів гривень).
Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових
коштів і достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою
Групи є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням і гнучкістю у використанні
кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай
використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. Група
здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов’язань і планує
рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. Група має програми капітального
будівництва, які фінансуються як за рахунок потоків грошових коштів від операційної діяльності,
так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також використовуються для фінансування
потреб Групи в оборотному капіталі.
У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов’язань Групи, розподілених на групи за
відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну
погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками
грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2021 року був
представлений таким чином:
У мільйонах українських
гривень

До 6
місяців

6-12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Більше
5 років

Всього

Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання

7 725

18 032

5 401

44 106

-

75 264

10 857

-

-

-

-

10 857

14 981

-

-

-

-

14 981

-

-

1 604

1 924

100

3 628

33 563

18 032

7 005

46 030

100

104 730

Всього
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2020 року був
представлений таким чином:
У мільйонах українських
гривень

До 6
місяців

6-12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Більше
5 років

Всього

Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання

7 147

6 478

17 653

37 282

15 295

83 855

3 585

-

-

-

-

3 585

4 557

-

-

-

-

4 557

-

-

871

3 035

-

3 906

15 289

6 478

18 524

40 317

15 295

95 903

Всього

Коефіцієнт фінансового важелю. Аналогічно іншим підприємствам галузі, Група здійснює
моніторинг капіталу на основі співвідношення власних та залучених коштів. Цей коефіцієнт
розраховується як чистий борг, поділений на суму загального капіталу та чистого боргу під
управлінням. Чистий борг розраховується як сума позик (короткострокових і довгострокових, які
відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан), за вирахуванням грошових коштів та
їх еквівалентів. Загальна сума капіталу в управлінні дорівнює сумі власного капіталу, як
відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Коефіцієнт фінансового важелю на кінець звітного періоду був представлений таким чином:
У мільйонах українських гривень
Всього позик (Примітка 14)
За вирахуванням: грошових коштів та їх еквівалентів
Всього чистого боргу
Всього власного капіталу
Коефіцієнт фінансового важелю, %

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

61 585
(30 540)

66 342
(37 106)

31 045

29 236

358 994

314 281

8,0

8,5

Група має певні вимоги до зовнішнього капіталу, встановлені угодами про позики. Станом на
31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року Група відповідала цим вимогам.
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27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають справедливу вартість як ціну, яка була б
отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між
учасниками ринку на дату оцінки.
Очікувана справедлива вартість визначалась Групою із використанням доступної ринкової
інформації, за її наявності, а також відповідних методик оцінки. Однак, для визначення
очікуваної справедливої вартості обов’язково необхідне використання професійних суджень для
тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову інформацію
для оцінки справедливої вартості. Оцінки, подані у цій консолідованій фінансовій звітності, не
обов’язково вказують на суми, які Група могла б реалізувати у ринковому обміні від операції
продажу своєї повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі
зобов’язань.
Справедлива вартість основних засобів
Основні засоби Групи оцінюються за справедливою вартістю на кінець кожного звітного періоду.
У наведеній нижче таблиці подається інформація про способи визначення справедливої вартості
цих активів (зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані):

Активи
Основні
засоби

Ієрархія
справедливої
вартості
3

2

Методики оцінки та основні вхідні дані
Група залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої
вартості своїх основних засобів із використанням методу вартості заміщення для
більшості груп. Справедлива вартість визначається як первісна вартість будівництва
цих об’єктів за поточними цінами, за вирахуванням економічного знецінення та
фізичного зносу на відповідну дату. Основним параметром, який використовується у
цій методиці оцінки, є поточна вартість будівництва.
Для об’єктів, де є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод
порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості
коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа
нерухомості). Основним параметром, який використовується за цією методикою
оцінки, є ціна квадратного метра нерухомості.
Для об’єктів, для яких є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується
метод порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів
нерухомості коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як
площа нерухомості). Основним параметром, який використовується за цією
методикою оцінки, є ціна квадратного метра нерухомості.
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27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю
після первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості:
31 грудня 2021 року
У мільйонах українських гривень

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Основні засоби

4 384

261 882

266 266

Всього

4 384

261 882

266 266

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Основні засоби

4 219

179 839

184 058

Всього

4 219

179 839

184 058

31 грудня 2020 року
У мільйонах українських гривень
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27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Методика оцінки, вхідні дані, що використовуються для оцінки справедливої вартості для оцінок рівня 3, і пов’язана чутливість до обґрунтовано
можливих змін цих вхідних даних на 31 грудня 2021 року наведені нижче:
Опис

Група активів

Методика
оцінки

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Сховища
газу

Обладнання
підземних
сховищ газу

Метод
залишкової
вартості
заміщення з
використанням
доходного
методу для
визначення
економічного
знецінення

Дата впровадження системи
стимулюючого
тарифоутворення

Буферний газ

Коефіцієнт оптимізації, який
відображає ефективність
використання підземних
сховищ газу
Рівень дохідності за
регуляторною базою активів
для послуг зберігання
Номінальна середньозважена
вартість капіталу для
грошових потоків
Прогнозна ціна газу на дату
переходу на стимулююче
ціноутворення

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню

Очікується формування тарифу на базі методології „витрати+” з
урахуванням необхідних операційних витрат та капітальних
інвестицій відповідно до діючої Методики визначення та
розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору)
природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим
регульованого доступу. РБА (Регуляторна база активів) починає
діяти у 2032 році для послуг зберігання
Для цілей розрахунку регуляторнї бази активу для запровадження
стимулюючого ціноутворення застосовується коефіцієнт
оптимізації. Станом на 31 грудня 2021 року коефіцієнт оптимізації
становив близько 72%
Необхідний рівень дохідності за регуляторною базою активів
дорівнюватиме середньозваженій вартості капіталу Компанії
14,77%
Середньозважена вартість капіталу для грошових потоків
становить 14,77%

Для визначення регуляторної бази активу для буферного газу
станом на дату впровадження стимулюючого ціноутворення
керівництво застосовує прогнозну ціну 13 569 гривень за тисячу
куб.м.

72

Взаємозв’язок між
ключовими вхідними
даними, які не піддаються
спостереженню, та
оцінкою справедливої
вартості
Чим пізніше буде
впроваджено стимулююче
тарифоутворення, тим
менша справедлива
вартість

Чим вище коефіцієнт
оптимізації, тим вища
справедлива вартість
Чим вищий рівень
дохідності, тим вища
справедлива вартість
Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим
менша справедлива
вартість
Чим вища ціна, тим вища
справедлива вартість

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Опис

Група
активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Активи з
видобутку
газу

Нафтогазовидобувні
активи

Метод залишкової
вартості
заміщення з
використанням
доходного методу
для визначення
економічного
знецінення

Ціна реалізації природного газу

Довгостроковий прогноз
рентної плати (розрахований на
ціну реалізації)

Активи з
видобутку
нафти

Нафтогазовидобувні
активи
Газо- і
нафтопереробний завод
АЗС

Метод залишкової
вартості
заміщення з
використанням
доходного методу
для визначення
економічного
знецінення

Номінальна середньозважена
вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні
Достовірні розроблені запаси
(визначені незалежним
експертом)
Ціна продажу сирої нафти

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню

Взаємозв’язок між
ключовими вхідними
даними, які не піддаються
спостереженню, та оцінкою
справедливої вартості
Ціна реалізації природного газу до 31 травня 2022 року – 6 034 Чим вища ціна реалізації газу,
гривні за тисячу метрів кубічних. тим вища справедлива
Прогнозна ціна на природний газ з 1 червня 2022 року - вартість
консенсус-прогнози аналітиків та оцінщика у діапазоні від 14 131
гривень за тисячу кубометрів до 10 769 гривень за тисячу
кубометрів протягом 2022 - 2027 років. Починаючи з 2028 року,
прогнозована ціна на природний газ стабільно зростає на 5%
щорічно.
Природний газ і нафта, поклади глибиною до 5 000 м – 29%, Чим вища ставка, тим менша
понад 5 000 м – 14% справедлива вартість
Нафтовий і газовий конденсат, поклади глибиною до 5 000 м –
31%, понад 5 000 м – 16%
16,97%-21,10% Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість
1 – 68,386 млн. м3. (залишкові запаси газу, в залежності від Чим більші запаси, тим вища
родовища) справедлива вартість
Прогнозна ціна на нафту - консенсус-прогнози аналітиків та
оцінщика у діапазоні від 1 886 гривень/барель до 1 986
гривень/барель протягом 2022 - 2026 років. Починаючи з 2027
року прогнозна ціна нафти стабільно зростає на 5% щорічно до
3 770 гривень/барель у 2039 році.
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Чим вища ринкова ціна, тим
вище справедлива вартість
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СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Опис

Група
активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню

Довгостроковий прогноз ставок роялті
(розрахований за ціною продажу)

Знижка на переробку нафти (толінг)

Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових потоків у гривнях

Достовірні розроблені запаси (визначені
незалежним експертом)
Нафтотранспортна
система та
зберігання
нафти

Нафтотранспортна
система

Метод залишкової
вартості
заміщення з
використанням
доходного методу
для визначення
економічного
знецінення

Обсяги транзиту
Тарифи, що застосовуються

Поклади природного газу та сирої нафти на глибинах
до 5000 м – 29%, понад 5000 м – 14%
Поклади нафти та газоконденсату на глибинах до
5000 м – 31%, понад 5000 м – 16%
31.6%

17.5%

1 – 2 558,7 тис. тонн
(залишок нафти залежно від родовища)
12,7-13,0 мільйона тонн
8,6-9,98 євро за тонну

Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових потоків,
деномінованих у гривні

18,56%

Взаємозв’язок між
ключовими вхідними
даними, які не піддаються
спостереженню, та
оцінкою справедливої
вартості
Чим вища ставка, тим
нижча справедлива вартість

Чим вища знижка на
обробку, тим нижча
справедлива вартість
Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим нижча
справедлива вартість
Чим вищий обсяг, тим вище
справедлива вартість
Чим вищий обсяг, тим вища
справедлива вартість
Чим вищі тарифи, тим вища
справедлива вартість
Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим
менша справедлива
вартість

На відміну від припущень, застосованих в оцінці основних засобів, проведених у минулих періодах, станом на 31 грудня 2021 керівництво не планує
оптимізацію бізнесу та відповідного закриття окремих підземних газосховищ через 5 років, починаючи з 2025 року. Тому модель дисконтованого
грошового потоку включає в суму дисконтованих грошових потоків надходження від можливої реалізації буферного газу, відібраного з газосховищ,
тільки після припинення діяльності.
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27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Методика оцінки, вхідні дані, що використовуються для оцінки справедливої вартості для оцінок рівня 3, і пов’язана чутливість до обґрунтовано
можливих змін цих вхідних даних на 31 грудня 2020 року наведені нижче:
Опис

Сховища
газу

Група
активів
Обладна
ння
підземни
х сховищ
газу
Буферни
й газ

Методика
оцінки

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Метод
залишкової
вартості
заміщення з
використанн
ям
доходного
методу для
визначення
економічног
о знецінення

Середня рентабельність
викачування газу

Ціна реалізації природного газу

Номінальна середньозважена
вартість капіталу для грошових
потоків
Дата впровадження системи
стимулюючого тарифоутворення

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню
77%

Для прогнозу цін на природний газ було
використано прогноз форвардної ціни на TTF.
Для прогнозу цін відповідно до принципу
„Хаб+”: до отриманої прогнозної ціни на
газовому хабі TTF додано спред між цінами
на газ на хабах TTF та VTP (Словаччина) і
тариф на вхід до газотранспортної системи
України.
14,35%

Регуляторна база активів починає діяти у
2030 році для послуг зберігання

Очікуваний середній період
викачування буферного газу

5 років, починаючи з 2025 року
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Взаємозв’язок між ключовими вхідними
даними, які не піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Чим вища середня рентабельність
викачування газу, тим вища справедлива
вартість
Чим вища ціна реалізації, тим вища
справедлива вартість

Чим вища середньозважена вартість капіталу,
тим менша справедлива вартість
Чим пізніше буде впроваджено стимулююче
тарифоутворення, тим менша справедлива
вартість
Чим довше період, тим менша справедлива
вартість розробки
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27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Опис

Група
активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не
піддаються
спостереженню

Активи з
видобутк
у газу

Нафтогазовидобувні
активи

Метод залишкової
вартості заміщення з
використанням
доходного методу
для визначення
економічного
знецінення

Ціна реалізації природного
газу

Довгостроковий прогноз
рентної плати
(розрахований на ціну
реалізації)
Номінальна
середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків, деномінованих у
гривні
Достовірні розроблені
запаси (визначені
незалежним експертом)

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Для прогнозу цін на природний газ було здійснено Чим вища ціна реалізації газу,
регресійний аналіз історичних цін на хабах NBP та TTF. тим вища справедлива вартість
Результати було застосовано до консенсусу прогнозних
цін на хабі NBP та спрогнозовано ціни на хабі TTF. Для
прогнозу цін відповідно до принципу „Хаб+”: до
отриманої прогнозної ціни на газовому хабі TTF додано
спред між цінами на газ на хабах TTF та VTP
(Словаччина) і тариф на вхід до ГТС України.
Поклади природного газу та сирої нафти на глибинах
до 5 000 м – 29%, понад 5 000 м – 14%
Поклади нафти та газоконденсату на глибинах до
5 000 м – 31%, понад 5 000 м – 16%
15,96%-17,93%

1 – 47,681 млн. м3. (залишкові запаси газу, в
залежності від родовища)
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Чим вища ставка, тим менша
справедлива вартість

Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Чим більші запаси, тим вища
справедлива вартість

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Опис

Група
активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не
піддаються
спостереженню

Нафтотр
анспортна
система
та
зберіган
ня нафти

Нафтотран
с-портна
система

Метод залишкової
вартості заміщення з
використанням
доходного методу
для визначення
економічного
знецінення

Кумулятивний фактор
фізичного та
функціонального зносу

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню

0,28-0,80

Обсяги транзиту

12,0-13,4 мільйона тонн

Тарифи, що
застосовуються
Номінальна
середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків, деномінованих у
гривні

8,6-11,6 євро за тонну
12,54%
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Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Чим вищий фактор, тим менша
справедлива вартість

Чим вищий обсяг, тим вища
справедлива вартість
Чим вищі тарифи, тим вища
справедлива вартість
Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість
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27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються за
справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливу
вартість є обов’язковим)
На думку керівництва Групи, балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань
суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості станом на 31 грудня 2021 та 2020 років, за
винятком випадків, які розкриті нижче:
У мільйонах українських гривень

31 грудня 2021 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість

Єврооблігації (за вирахуванням
неамортизованого дисконту)

41 285

40 491

31 грудня 2020 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість
44 383

48 456

Наступна таблиця містить інформацію щодо того, як визначалась справедлива вартість
фінансових активів і фінансових зобов’язань (зокрема, методики оцінки, що використовувались,
і вхідні дані):
Фінансові
зобов’язання
Єврооблігації

Ієрархія
справедливої
вартості
1

Методика оцінки та основні вхідні дані
Справедлива
вартість
Єврооблігацій
оцінюється
за
котируваннями на активних ринках із використанням
процентних ставок 10,8–11,6% річних.

Справедлива вартість дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу
Як описано в Примітці 8, 1 січня 2020 року 100% прав участі ТОВ „Оператор газотранспортної
системи України” було передано АТ „Магістральні газопроводи України” в рамках договору
купівлі-продажу та на умовах початкового платежу і регулярних платежів протягом 15 років і
встановлення динамічної ціни, розрахованої за формулою, узгодженою сторонами.
Справедлива вартість змінної частини заборгованості була визнана як фінансовий актив за
справедливою вартістю через прибутки або збитки (СВЧПЗ).
У наступних таблицях подано інформацію про те, як визначається справедлива вартість змінної
частини (зокрема, використовувані методи оцінки та вхідні дані):
Активи

Дебіторська
заборгованість

Ієрархія справедливої Методики оцінки та основні вхідні дані
вартості

3

Група визначає справедливу вартість поточної вартості
майбутніх очікуваних грошових потоків. Інформація базується
на очікуваннях керівництва, очікуваннях аналітиків та
прогнозах галузі.
Оцінки базуються на ставці дисконтування 11,74%
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27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)
Інформація, що використовується для визначення справедливої вартості змінної винагороди
станом на 31 грудня 2021 року, була такою:
Методика оцінки

Вхідні дані, які не
піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню

Модель
дисконтованих
грошових
потоків

Період отримання
доходу від
транзитної діяльності
Обсяги транзиту
природного газу

2020-2034 роки

Тарифи на базі
регуляторної бази
активів

Номінальна
середньозважена
вартість капіталу для
грошових потоків,
деномінованих у
доларах США

65 мільярдів куб.м. на рік у 2020 році та 40
мільярдів куб.м. на рік у наступні чотири
роки (на основі контракту надання послуг з
організації транзиту між Нафтогазом та
Газпромом). З 2024 року – 40 мільярдів
куб.м. на рік (на основі очікувань
керівництва).
Тариф на послуги з транспортування газу на
базі РБА (регуляторної бази активів) діє
протягом регуляторного періоду 2020-2024
років. Починаючи з 2024 року та надалі РБАтарифи для послуг з транспортування будуть
розраховуватись на основі довгострокових
стимулюючих тарифів та очікувань
керівництва щодо ключових параметрів..
11,74%

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Чим довше період отримання
доходу від транзитної діяльності,
тим більше справедлива вартість
Чим більше обсяг, тим більша
справедлива вартість

Чим менша РБА, тим менша
справедлива вартість

Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Протягом періоду не відбулося змін у методах визначення справедливої вартості. Протягом
періоду не було переміщень між Рівнем 2 та Рівнем 3.
Справедлива вартість компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу
У наступних таблицях подано інформацію про те, як визначається справедлива вартість
дебіторської заборгованості за договором про відшкодування коригування необхідного доходу
від транспортування газу (зокрема, використані методи оцінки та вхідні дані):
Активи

Ієрархія справедливої Методика оцінки та основні вхідні дані
вартості
Компенсація
3
Група визначає справедливу вартість майбутніх очікуваних
грошових потоків. Вхідні дані базуються на очікуваннях
недоотриманого
керівництва, аналітиків та прогнозах галузі.
доходу від
транспортування
Оцінки базуються на ставці дисконтування 8,77%
газу

Як описано в Примітці 8, справедлива вартість компенсації недоотриманого доходу від
транспортування газу була визнана як фінансовий актив за справедливою вартістю через
прибутки або збитки (СВЧПЗ) з використанням ставки дисконтування, яка на дату визнання
становила 8,77%. Зміна справедливої вартості станом на 31 грудня 2021 року в сумі 119 мільйонів
гривень пов’язана зі зміною процентної ставки до 12,15%. Станом на 31 грудня 2021 року
справедлива вартість дебіторської заборгованості за Угодою становила 16 567 мільйонів
гривень.
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27.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (продовження)

Інформація, що використовується для визначення справедливої вартості дебіторської
заборгованості за договором про відшкодування коригування необхідного доходу від
транспортування газу, станом на 31 грудня 2021 року була такою:
Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню

Модель
дисконтованих
грошових потоків

Ставка дисконтування

8,77% на дату первісного визнання і 12,15% на
звітну дату

Взаємозв’язок між
ключовими
вхідними даними,
які не піддаються
спостереженню, та
оцінкою
справедливої
вартості
Чим вища ставка
дисконтування, тим
менша справедлива
вартість

28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Як зазначено в Примітці 2, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне
військове вторгнення в Україну. Широкі занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого
стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище
відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності.
Зобов'язання ПСО. Як зазначено у Примітці 2, внаслідок військової агресії Російської Федерації у
березні 2022 року Кабінет Міністрів України видав Постанову, яка покладає на Групу обов’язки
по державній службі.
Виплата дивідендів. Як зазначено у Примітці 13, у березні 2022 року Компанія здійснила
авансовий платіж дивідендів на суму 2 313 мільйонів гривень до Державного бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року № 244-р базова
ставка розподілу встановлена на рівні 95% чистого прибутку Компанії за 2021 рік.
Відшкодування коригування необхідного доходу від транспортування газу. В 2022 році Група
отримала від ОГТСУ оплату в сумі 4 657 мільйонів гривень (Примітка 8) відповідно до угоди про
відшкодування коригування необхідного доходу.
Погашення та залучення кредитів. Після 31 грудня 2021 року і до дати затвердження цієї
консолідованої фінансової звітності Група отримала позики у сумі 13 368 мільйонів гривень і
погасила позики у сумі 268 мільйонів гривень.
Інші події після звітної дати також розкриті у Примітці 2.
29. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ”).
Основа підготовки консолідованої фінансової звітності. Ця консолідована фінансова звітність
підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням об’єктів основних засобів,
які оцінюються за переоціненою вартістю на кінець кожного звітного періоду, а також певних
фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, як пояснюється у
положеннях облікової політики нижче.
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Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої
в обмін на товари та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена
за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно
від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці з використанням іншої
методики оцінки.
Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше.
Відповідно до п.5 ст.12-1 Закону України „Про бухгалтерський облік та звітність в Україні”,
підприємства, які згідно з законодавством зобов’язані готувати фінансову звітність за МСФЗ,
повинні складати та подавати свою фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності
за МСФЗ в єдиному електронному форматі (див. як „iXBRL”). На дату випуску цієї консолідованої
фінансової звітності таксономія UA XBRL за МСФЗ за 2021 рік ще не опублікована, а процес
подання фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному форматі ще не розпочато
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Керівництво Групи планує
підготувати звіт iXBRL та подати його протягом 2022 року.
Функціональна валюта і валюта подання. Статті, включені до фінансових звітностей кожного
з підприємств Групи, оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища,
в якому провадить свою операційну діяльність Група („функціональної валюти“). Ця
консолідована фінансова звітність подається у гривні, яка є функціональною валютою Компанії і
валютою подання Групи. Усі суми, відображені у консолідованій фінансовій звітності, подаються
у гривнях, округлених до найближчого мільйона, якщо не зазначено інше.
Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від відповідної функціональної валюти,
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який переважав
на дату відповідної операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті
врегулювання таких операцій та перерахунку монетарних активів і зобов’язань, деномінованих
в іноземній валюті на кінець року, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Перерахунок на кінець року не застосовується до немонетарних статей, включно з інвестиціями
у власний капітал.
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній
валюті, були представлені таким чином:
У гривнях
1,00 долар США
1,00 євро

2021 рік

2020 рік

27,28
30,92

28,27
34,74

Середні курси обміну валют за рік, що закінчився 31 грудня, були представлені таким чином:
У гривнях
1,00 долар США
1,00 євро

2021 рік

2020 рік

27,28
32,30

26,96
30,79

Протягом 2021 та 2020 років в Україні діяли валютні обмеження, затверджені Національним
банком України. Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу
обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно
конвертованою валютою за межами України.
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Основа консолідації. Дочірніми підприємствами називаються компанії, над якими Група має
контроль. Контроль досягається тоді, коли Група має владні повноваження щодо об’єкта
інвестування, зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта
інвестування та має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта
інвестування для впливу на результати його діяльності. Дочірні підприємства консолідуються із
дати, коли контроль переходить до Групи (на дату придбання), і припиняють консолідуватися із
дати, коли контроль втрачається.
Операції між компаніями Групи, залишки за операціями та нереалізовані прибутки або збитки
від таких операцій виключаються повністю під час консолідації. В облікову політику дочірніх
підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої відповідності політиці,
прийнятій Групою.
Компанія переоцінює наявність чи відсутність контролю, якщо факти чи обставини вказують на
зміну одного чи декількох елементів контролю, вказаних вище.
У випадку коли Група має переважну більшість прав голосу в об’єкті інвестування, вона
продовжує оцінювати, чи достатньо цих прав голосу для забезпечення її практичної здатності
керувати значущими видами його діяльності одноосібно і чи є права голосу Групи достатніми для
надання їй владних повноважень щодо об’єкта інвестування.
Група враховує усі відповідні факти та обставини під час оцінки того, чи є права голосу Групи в
об’єкті інвестування достатніми для надання їй владних повноважень щодо нього, у тому числі:





розмір утримуваного Групою пакету голосів порівняно із розміром та ступенем
розосередженості пакетів інших утримувачів прав голосу;
потенційні права голосу, утримувані Групою, інших утримувачів голосів або інших сторін;
права, які виникають внаслідок інших контрактних угод; та
будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на те, що Група має або не має
можливості керувати значущими видами діяльності у період часу, коли необхідно прийняти
рішення, включно з порядком розподілу голосів під час голосування на попередніх зборах
акціонерів.

Об’єднання підприємств. Операції придбання підприємств обліковуються із використанням
методу придбання. Сума компенсації, яка передається під час операції об’єднання підприємств,
оцінюється за справедливою вартістю, яка розраховується як сума справедливої вартості на дату
придбання активів, переданих Групою, зобов’язань Групи перед колишніми власниками об’єкта
придбання та часток власного капіталу, наданих Групою в обмін на отриманий контроль над
відповідним об’єктом придбання. Витрати, пов’язані з операцією придбання, як правило,
визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
На дату придбання ідентифіковані придбані активи та прийняті зобов’язання визнаються за
їхньою справедливою вартістю, за виключенням випадків коли:



відстрочені податкові активи або зобов’язання та активи або зобов’язання, пов’язані з
угодами на виплати працівникам, визнаються та оцінюються у відповідності до вимог
МСБО 12 „Податки на прибуток“ та МСБО 19 „Виплати працівникам“, відповідно;
зобов’язання або інструменти власного капіталу, пов’язані з угодами об’єкта придбання
щодо платежів на основі акцій або угодами Групи про платежі на основі акцій, укладеними
для заміни угод об’єкта придбання щодо платежів на основі акцій, оцінюються у
відповідності до вимог МСФЗ 2 „Платіж на основі акцій“ на дату придбання; та
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активи (або групи вибуття), які класифікуються як утримувані для продажу у відповідності до
МСФЗ 5 „Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність“, оцінюються
у відповідності до цього стандарту.

Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої компенсації, суми будь-яких
неконтрольованих часток в об’єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних
покупцем часток власного капіталу в об’єкті придбання (якщо такі є) над чистою сумою на дату
придбання вартості придбаних ідентифікованих активів і прийнятих на себе зобов’язань. Якщо
після переоцінки чиста сума, на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих активів і
прийнятих на себе зобов’язань перевищує суму переданої компенсації, суми будь-яких
неконтрольованих часток в об’єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних
покупцем часток власного капіталу в об’єкті придбання (якщо такі є), то таке перевищення
визнається негайно у складі прибутку або збитку як прибуток від придбання зі знижкою.
Неконтрольовані частки, які є поточними частками володіння і дають право їхнім власникам на
пропорційну частку чистих активів підприємства у випадку його ліквідації, первісно можуть
оцінюватися або за справедливою вартістю, або пропорційно до частки неконтрольованих
часток у визнаній вартості ідентифікованих чистих активів об’єкта придбання. Вибір методу
оцінки здійснюється для кожної операції окремо. Інші види неконтрольованих часток
оцінюються за справедливою вартістю або, коли застосовується, згідно із методом, визначеним
в іншому МСФЗ.
У випадку коли компенсація, яку Група передала в операції об’єднання підприємств, містить в
собі активи або зобов’язання, які виникли у результаті угоди про умовну компенсацію, то умовна
компенсація оцінюється за справедливою вартістю на дату придбання і включається до складу
компенсації, яка була передана під час операції об’єднання підприємств. У зміни справедливої
вартості умовного зобов’язання, які кваліфікуються як коригування періоду оцінки, вносяться
коригування ретроспективно, із відповідними коригуваннями за рахунок гудвілу. Коригування
періоду оцінки являють собою коригування, які виникають у результаті отримання додаткової
інформації протягом періоду оцінки (який не може перевищувати одного року від дати
придбання) щодо фактів та обставин, які існували на дату придбання.
Подальший облік змін справедливої вартості умовної компенсації, які не кваліфікуються як
коригування періоду оцінки, залежить від класифікації умовної компенсації. Умовна
компенсація, яка була класифікована як власний капітал, не переоцінюється на подальші звітні
дати, а її подальше врегулювання обліковується у складі власного капіталу. Умовна компенсація,
класифікована як актив або зобов’язання, переоцінюється на подальші звітні дати у відповідності
до вимог МСФЗ 9 „Фінансові інструменти“ або МСБО 37 „Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи“, відповідно, причому відповідні прибуток або збиток, які виникають при цьому,
визнаються у складі прибутку або збитку.
У випадку коли операція об’єднання підприємств здійснюється поетапно, раніше утримувана
Групою частка у власному капіталі об’єкта придбання переоцінюється за справедливою вартістю
на дату придбання, а прибуток або збиток, який виникає при цьому, якщо такий є, визнається у
складі прибутку або збитку. Суми переоцінки, які виникають із часток володіння в об’єкті
придбання до дати придбання і які були раніше визнані у складі інших сукупних доходів,
змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток, якби такий підхід вимагався для
відображення вибуття такої частки.
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Якщо первісний облік операції об’єднання підприємств не завершився на кінець звітного
періоду, в якому відбувається об’єднання, Група відображає у консолідованій звітності
попередні суми за статтями, стосовно яких облік не було завершено. У ці попередні суми
вносяться коригування під час періоду оцінки (див. вище) або визнаються додаткові активи або
зобов’язання для відображення нової отриманої інформації щодо фактів та обставин, які
існували на дату придбання, які, якби про них було відомо, могли вплинути на суми, визнані на
цю дату.
Об'єднання бізнесу з суб'єктами господарювання, що перебувають під загальним контролем,
обліковуються за методом придбання, як описано вище, або за методом обліку попередника.
Гудвіл. Гудвіл, який виникає у результаті придбання підприємств, відображається за первісною
вартістю, визначеною на дату придбання таких підприємств, за вирахуванням накопичених
збитків від зменшення корисності, якщо такі є.
Для цілей перевірки на предмет зменшення корисності гудвіл розподіляється на кожну з
одиниць Групи, яка генерує грошові кошти (або групи одиниць, які генерують грошові кошти),
які, як очікується, отримають вигоди за рахунок синергії від об’єднання підприємств.
Одиниця, яка генерує грошові кошти, на яку був розподілений гудвіл, перевіряється на предмет
зменшення корисності щороку або частіше, якщо існують ознаки зменшення корисності такої
одиниці. Якщо сума відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, виявиться меншою за її
балансову вартість, то збиток від зменшення корисності розподіляється спершу на зменшення
балансової вартості будь-якого гудвілу, розподіленого на відповідну одиницю, а потім на інші
активи одиниці пропорційно до балансової вартості кожного активу такої одиниці. Будь-який
збиток від зменшення корисності гудвілу визнається безпосередньо у складі прибутку або
збитку. Збиток від зменшення корисності, визнаний щодо гудвілу, не сторнується у подальші
періоди.
Після вибуття відповідної одиниці, яка генерує грошові кошти, належна їй сума гудвілу
враховується під час визначення прибутку або збитку у результаті вибуття.
Операції із неконтрольованими частками. Група відображає операції із неконтрольованими
частками як операції із власниками капіталу Групи. Для операцій придбання неконтрольованих
часток різниця між будь-якою сплаченою компенсацією та відповідною часткою балансової
вартості придбаних чистих активів дочірнього підприємства відображається у складі власного
капіталу. Прибутки або збитки у результаті продажу неконтрольованих часток також
відображаються у складі власного капіталу.
Коли Група втрачає контроль або істотний вплив над підприємством, то збережена частка
володіння у ньому переоцінюється до її справедливої вартості, причому зміна балансової
вартості визнається у складі прибутку або збитку. Справедлива вартість є первісною балансовою
вартістю для цілей подальшого обліку збереженої частки в асоційованому, спільному
підприємстві або фінансовому активі. Окрім того, будь-які суми, раніше визнані у складі інших
сукупних доходів щодо такого підприємства, обліковуються таким чином, ніби Група сама
продала відповідні активи або зобов’язання. Це може означати, що суми, визнані раніше у складі
інших сукупних доходів, змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток.
Якщо частка участі в асоційованому підприємстві знижується, але істотний вплив зберігається,
лише пропорційна частка сум, раніше визнана у складі інших сукупних доходів, змінює свою
класифікацію на прибуток або збиток, коли доцільно.
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Інвестиції в асоційовані підприємства. Асоційованим називається підприємство, на яке Група
має істотний вплив, а не контроль. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із
використанням методу участі в капіталі. Інвестиція Групи в асоційоване підприємство включає
гудвіл, визначений на момент придбання, за вирахуванням будь-якого накопиченого збитку від
зменшення корисності.
Частка Групи у прибутках або збитках асоційованих підприємств після придбання визнається у
консолідованому звіті про прибутки або збитки, а частка у змінах інших сукупних доходів після
придбання визнається у складі інших сукупних доходів. Сукупні зміни після придбання
коригуються за рахунок балансової вартості інвестиції. У випадку коли частка Групи у збитках
асоційованого підприємства дорівнює або перевищує її частку у цьому асоційованому
підприємстві, включно з будь-якою іншою незабезпеченою дебіторською заборгованістю, Група
не визнає подальших збитків, за виключенням випадків, коли вона має зобов’язання або
зробила виплати від імені цього асоційованого підприємства. Нереалізовані прибутки від
операцій між Групою та її асоційованими підприємствами виключаються повністю.
В облікову політику асоційованих підприємств, за необхідності, вносяться зміни для
забезпечення їхньої відповідності із політикою, прийнятою Групою.
Прибутки та збитки від розбавлення акцій, які виникають за інвестиціями в асоційовані
підприємства, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Частка у спільних підприємствах. Спільним підприємством називається угода про спільну
діяльність, за якою сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають
права на чисті активи відповідної спільної діяльності. Спільний контроль являє собою
узгоджений на основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише
тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які
спільно володіють контролем.
Група визнає свою частку у спільному підприємстві із використанням методу участі в капіталі,
який застосовується так, як описано у параграфі „Інвестиції в асоційовані підприємства“.
Частка у спільних операціях. Спільною операцією називається угода про спільну діяльність, за
якою сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на
активи, а також на зобов’язання, які стосуються відповідної угоди. Спільний контроль являє
собою узгоджений на основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує
лише тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які
спільно володіють контролем.
Коли підприємство Групи провадить свою діяльність у рамках спільних операцій, Група, як
спільний оператор, визнає стосовно своєї частки у спільній операції:





свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно утримуваних активах;
свої зобов’язання, включно із часткою у будь-яких спільно понесених зобов’язаннях;
свою частку доходів від реалізації продукції спільної операції; та
свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених спільно витрат.

Група обліковує активи, зобов’язання, доходи і витрати, які стосуються її частки у спільній
операції, у відповідності до вимог МСФЗ, які застосовуються до конкретних активів, зобов’язань,
доходів і витрат.
У випадку коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство
Групи є спільним оператором (наприклад, в операції продажу або внесення активів), вважається,
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що Група здійснює операції з іншими сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які
виникають у результаті цих операцій, визнаються у консолідованій фінансовій звітності Групи
лише у розмірі часток цих інших сторін у спільній операції.
Коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є
спільним оператором (наприклад, в операції придбання активів), Група не визнає своєї частки
прибутків та збитків до тих пір, поки вона не перепродасть ці активи третій стороні.
Концесійна угода (угода про розподіл продукції). Компанія уклала концесійну угоду на розвідку
і розробку нафти („Концесійна угода“) з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською
генеральною нафтовою корпорацією („ЄГНК“) 13 грудня 2006 року.
Концесійна угода містить такі умови:





У порядку, передбаченому Концесійною угодою, Компанія відшкодовуватиме для себе
щокварталу усі витрати на розвідку і розробку у межах 25% усіх нафтопродуктів, добутих і
накопичених з усіх виробничих ділянок та не використаних у нафтових операціях
(„Відшкодування витрат“). Нафтопродукти за Концесійною угодою включають сиру нафту
або газ та зріджений нафтовий газ („ЗНГ“).
Решта 75% вироблених нафтопродуктів розподіляються між Компанією та ЄГНК у залежності
від обсягів виробництва та виду продукту (сирої нафти або газу та ЗНГ). Частка Компанії
знаходиться у межах від 15% до 19%.
ЄГНК стає власником усіх активів Компанії, придбаних і тих, що належать їй у межах
Концесійної угоди, які були включені Компанією до статті відшкодування витрат у зв’язку з
операціями, які виконала Компанія: земля стає майном ЄГНК одразу після її придбання;
право власності на рухомі і нерухомі активи буде передаватися автоматично і поступово від
Компанії до ЄГНК, як тільки вони включатимуться до статті відшкодування витрат.

Період розробки за Концесійною угодою обмежений максимальним строком у 25 років від дати
відкриття комерційних запасів нафти або від дати перших постачань газу та розпочався у
2010 році.
Звітність за сегментами. Операційні сегменти відображаються у порядку, який відповідає
внутрішній звітності, яка подається керівній особі Групи, відповідальній за прийняття
операційних рішень. Сегменти, доходи, результати діяльності або активи яких становлять десять
відсотків або більше від результатів усіх сегментів, відображаються окремо. Сегменти,
результати діяльності яких не перевищують цього порогу, можуть відображатися окремо за
рішенням керівництва.
Основні засоби. Група використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів, за
виключенням інших основних засобів і незавершеного будівництва, яке обліковується за
первісною вартістю. Справедлива вартість базувалась на результатах оцінок, проведених
зовнішніми незалежними оцінювачами. Частота проведення переоцінок залежить від зміни
справедливої вартості активів, які оцінюються. Група використовує підхід коригування
балансової вартості активу при переоцінці на нетто-основі, згідно з яким виключає накопичену
амортизацію проти балансової вартості активу, а потім переоцінює чисту балансову вартість.
Подальші надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю. Первісна
вартість включає витрати, понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна вартість
активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці
та відповідну частку виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених
власними силами кваліфікаційних активів, включає витрати на позики.
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Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає у результаті переоцінок, відображається у
складі резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи. Зменшення, які
взаємно зараховують раніше визнані збільшення того самого активу, відображаються у складі
резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи; а всі інші зменшення
включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки. У тій мірі, в якій збиток від
зменшення корисності того самого знеціненого активу був визнаний раніше у складі
консолідованого звіту про прибутки або збитки, сторнування цього збитку від зменшення
корисності також визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту основних засобів, який обліковується окремо,
капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який припиняє визнаватись.
Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив,
залежно від обставин, тоді, коли існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних
вигід, пов’язаних із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати на
ремонт і обслуговування включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки
протягом того фінансового періоду, в якому вони були понесені. Основні засоби припиняють
визнаватися після вибуття або коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід
від продовження використання активу. Прибутки та збитки від вибуття, які визначаються шляхом
порівняння надходжень із балансовою вартістю основних засобів, визнаються у
консолідованому звіті про прибутки або збитки. Після продажу або списання переоцінених
активів суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу нерозподіленого
прибутку.
Основні засоби включають буферний газ, який необхідно утримувати у сховищах для того, щоб
дочірня компанія Групи із сегменту зберігання природного газу могла провадити свою
операційну діяльність.
Буферний газ призначений для підтримання тиску у підземних сховищах Групи і захисту їх від
затоплення. Буферний газ переоцінюються тоді, коли існують ознаки того, що його балансова
вартість станом на звітну дату суттєво відрізняється від його справедливої вартості.
Незавершене будівництво включає також суми передоплат за основні засоби.
Витрати на розвідку. Витрати на розвідку включають витрати, пов’язані із непідтвердженими
запасами. До них належать геологічні та геофізичні витрати на виявлення і дослідження районів
можливого залягання нафтогазових запасів, а також адміністративні, юридичні та консультаційні
витрати, понесені у зв’язку із розвідкою. До них також належать усі випадки зменшення
корисності розвідувальних свердловин, за якими не можна продемонструвати підтверджених
запасів.
Витрати на дослідження та розробку. Витрати на дослідження і розробку включають усі прямі
і непрямі витрати на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у зв’язку зі
спеціалізованим пошуком нових методик розробки та істотним вдосконаленням продуктів,
послуг і процесів і у зв’язку із дослідницькою діяльністю. Витрати, пов’язані із дослідницькою
діяльністю, відображаються у складі витрат на дослідження і розробку того періоду, в якому вони
були понесені. Витрати на розробку капіталізуються у випадку виконання критеріїв до визнання
згідно з вимогами МСБО 38 „Нематеріальні активи“.
Активи розвідки й оцінки. Витрати на розвідку та оцінку запасів нафти і газу обліковуються із
використанням методу успішних зусиль.
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Витрати, понесені на передрозвідувальній стадії розвідки й оцінки запасів вуглеводнів, у тому
числі техніко-економічне обґрунтування дослідної розробки родовищ та консультаційні послуги,
визнаються видатками того періоду, в якому вони були понесені.
Витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням спеціальних дозволів на користування
надрами, капіталізуються у вартості ліцензії на розвідку та визнаються нематеріальним активом
з дати дії спецдозволу. Подальший облік відповідних активів здійснюється відповідно до вимог
МСБО 38 „Нематеріальні активи”.
Витрати, що виникають на етапі розробки родовищ, включаючи витрати на буріння та риття
котлованів, оренду та амортизацію основних засобів, капіталізуються у складі незавершеного
будівництва як активи розвідки та оцінки. Сформовані активи щорічно перевіряються на предмет
знецінення. Якщо розвідувальне буріння не дало результату або існує ймовірність того, що
понесені витрати не призведуть до отримання доходу, то актив частково або повністю списують
на витрати періоду.
У разі прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу в
експлуатацію першої промислової свердловини, Група класифікує капіталізовані витрати на
розвідку та оцінку, пов’язані з цією свердловиною, як нафтогазовидобувні активи у складі
основних засобів у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Знос та виснаження. Знос нараховується в консолідованому звіті про прибутки або збитки на
систематичній основі для розподілу вартості окремих активів за вирахуванням їх ліквідаційної
вартості протягом очікуваних строків корисного використання активів. Нарахування зносу
починається із моменту придбання або, у випадку зі створеними власними силами активами, з
моменту, коли актив завершений і готовий до використання.
Виснаження свердловин, що пов’язані з видобутком вуглеводнів, нараховується із
використанням методу суми одиниці продукції протягом існування підтверджених достовірних
запасів вуглеводнів. Спеціалізований буровий інструмент та інші основні засоби, що
використовуються для виконання будь-яких робіт на свердловинах, амортизуються з
використанням методу суми одиниць продукції, базою розрахунку є відповідні норми виробітку,
встановлені Групою.
Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній основі протягом очікуваних строків їхнього
корисного використання. Cтроки корисного використання інших основних засобів Групи
представлені таким чином:
Строки корисного
використання у роках
Активи буріння
Нафтогазовидобувні активи
Обладнання підземних сховищ газу
Нафтотранспортна система
Нафтогазопереробні активи
Автозаправні станції
Активи з розподілу природного газу
Транспортування скрапленого газу
Інші основні засоби

Незавершене будівництво, а також буферний газ не амортизуються.
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Нематеріальні активи. Нематеріальні активи мають визначені строки корисного використання
і включають, головним чином, ліцензії на розвідку та видобуток корисних копалин та
капіталізоване програмне забезпечення. Придбане програмне забезпечення капіталізується на
основі витрат, понесених для придбання та доведення їх до використання. Нематеріальні активи
відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від
зменшення корисності, якщо такі є. У випадку зменшення корисності, балансова вартість
нематеріальних активів списується до більшої з величин: вартості під час використання та
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж. Нематеріальні активи амортизуються
прямолінійно для розподілу витрат окремих активів протягом їх очікуваного строку корисного
використання.
Оренда. Відповідно до МСФЗ 16 Група відображає активи у формі права користування та
зобов'язання за орендою в консолідованому звіті про фінансовий стан, які оцінюються за
теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, які не були виплачені на дату початку
оренди, дисконтованих із використанням розрахункової відсоткової ставки за договорами
оренди. Якщо цю ставку неможливо одразу визначити, Група використовує ставку додаткових
запозичень. Група відображає амортизацію активів в формі права користування та відсотків за
зобов'язаннями з оренди в консолідованому звіті про фінансові результати. Загальна сума
сплачених грошових коштів на основну суму представляється в складі фінансової діяльності в
консолідованому звіті про рух грошових коштів, а відсотки представляються в складі фінансової
діяльності.
Стосовно короткострокової оренди (термін оренди 12 місяців або менше) і оренди активів з
низькою вартістю (таких як персональні комп'ютери й офісні меблі) Група відображає орендні
виплати як операційні витрати на прямолінійній основі протягом строку дії оренди згідно з
вимогами МСФЗ 16.
Оренда в обліку орендаря, за умовами якої істотна частка ризиків і винагород залишається у
орендодавця, класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами операційної
оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до
консолідованого звіту про прибутки або збитки на прямолінійній основі протягом строку дії
оренди.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації. Оцінка Групою забезпечення на виведення
активів з експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у
результаті виведення з експлуатації об’єктів та відновлення території, на якій вони знаходились,
з урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних періодів та дисконтування із
використанням відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані
витрати на демонтаж і видалення об’єкту основних засобів додаються до вартості об’єкту
основних засобів тоді, коли відбувається його придбання і визнається відповідне зобов’язання.
Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в
очікуваних строках або сумі виплат, чи зі змін у ставці дисконтування, яка використовується для
оцінки, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки або, у разі існування будьякого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у резерві переоцінки у складі іншого
сукупного доходу або збитку. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації
оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до консолідованої фінансової звітності на
кожну звітну дату за їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок
дисконтування, які відображають економічне середовище, в якому провадить свою діяльність
Група.
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Витрати на виплату відсотків, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у
складі консолідованого прибутку або збитку.
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи переглядаються на предмет зменшення
корисності тоді, коли події і обставини вказують на те, що балансову вартість не буде можливо
відшкодувати. Збиток від зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова вартість
активів перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох
величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання.
Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими рівнями, для яких
існують окремі потоки грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які генерують грошові
кошти). Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності, переглядаються на предмет
можливого сторнування зменшення корисності на кожну звітну дату.
Збиток від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо
відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. Якщо актив відображається за
переоціненою вартістю, збиток від зменшення корисності відображається аналогічно
зменшенню у результаті переоцінки.
У випадку коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки її вартості
відшкодування, таким чином щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову
вартість, яка була б визначена, якби не було визнано жодного збитку від зменшення корисності
для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від
зменшення корисності визнається негайно у складі консолідованого звіту про прибутки або
збитки, якщо відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку
сторнування збитку від зменшення корисності відображається аналогічно збільшенню у
результаті переоцінки.
Фінансові інструменти. Основні фінансові інструменти Групи включають позики, грошові кошти
та залишки на банківських рахунках, дебіторську та кредиторську заборгованість, облігації
внутрішньої державної позики, дебіторську заборгованість за договором купівлі-продажу та
компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу (Примітка 8).
Усі операції придбання і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом
часового проміжку, визначеного нормативними актами або практикою відповідного ринку
(„звичайні“ операції придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції,
тобто на дату, на яку Група приймає зобов’язання доставити фінансовий інструмент. Усі інші
операції придбання і продажу визнаються на дату розрахунків.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів. Фінансові активи у подальшому
оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у боргові
інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є збір потоків грошових коштів
за договорами і які мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються виключно із
виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, зазвичай оцінюються за
амортизованою вартістю на кінець подальших звітних періодів. Боргові інструменти, які
утримуються у рамках бізнес-моделі, мета якої досягається за рахунок як збору потоків грошових
коштів за договорами, так і продажу активів, і які мають контрактні умови фінансових активів, які
на визначені дати генерують потоки грошових коштів, які являють собою виключно виплати
основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, оцінюються за справедливою
вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у
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боргові інструменти та інструменти капіталу оцінюються за їхньою справедливою вартістю через
прибутки та збитки на кінець подальших звітних періодів.
Амортизована собівартість розраховується із використанням методу ефективної ставки відсотка
та визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Премії і дисконти,
включно із первісними витратами на проведення операцій, включаються до балансової вартості
відповідного інструменту та амортизуються на основі ефективної ставки відсотка для
відповідного інструменту.
Група використовує практичний прийом, згідно з яким амортизована собівартість фінансових
активів із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків,
дорівнює їхній номінальній вартості.
Зменшення корисності фінансових активів. Група відображає очікувані кредитні збитки („ECL”)
та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному
ризику після первісного визнання. Група застосовує спрощений підхід до зменшення корисності
торгової дебіторської заборгованості та заборгованості за орендою. Підхід побудований на
основі тристадійної моделі для оцінки знецінення, що базується на змінах кредитної якості після
первісного визнання.
Для фінансового інструменту, який не знецінився при первісному визнанні, і його кредитний
ризик не зріс суттєво з моменту первісного визнання, створюється резерв під кредитні збитки у
розмірі, що дорівнюють 12-місячним очікуваним кредитним збиткам (Стадія 1). Якщо Група
виявить значне підвищення кредитного ризику („SICR”) з моменту первісного визнання,
фінансовий інструмент переміщується на Стадію 2, але ще не вважається кредитно знеціненим,
а сума резерву буде базуватися на основі ELC за весь період строку дії такого фінансового
інструменту (Примітка 30). Якщо Група визначить що фінансовий інструмент кредитно
знецінений, фінансовий інструмент переміщується на Стадію 3, і сума резерву буде базуватися
на основі ELC за весь період строку його дії.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у
консолідованому звіті про прибутки або збитки та входить в окремий рядок руху у резерві на
знецінення фінансових активів. У випадку якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона
списується за рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування
раніше списаних сум включається до складу консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання у подальшому
оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через доходи та
збитки.
Фінансові зобов’язання, які не є а) умовною компенсацією покупця при об’єднанні бізнесу, б)
утримуваними для торгівлі, або в) визначеними за справедливою вартістю через прибутки або
збитки, в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка приводить майбутні
грошові виплати (включаючи всі гонорари та додаткові збори, сплачені або отримані, витрати на
транзакції та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дії фінансового зобов’язання
або (де доречно) більш коротшого періоду до амортизованої собівартості фінансового
зобов’язання.
Припинення визнання фінансових інструментів. Група припиняє визнавати фінансові активи,
коли а) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили свою силу,
або б) Група передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала кваліфікаційну
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перехідну угоду, при цьому (і) також передала практично всі винагороди від володіння активами,
або (іі) не передала і не зберегла усі істотні права та винагороди від володіння, але втратила
контроль.
Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної здатності продати актив повністю
непов’язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію
продажу. Фінансові зобов’язання припиняють визнаватись Групою тоді, і тільки тоді, коли
зобов’язання Групи виконані, скасовані чи строк їх виконання закінчився. Різниця між
балансовою вартістю фінансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою
компенсацією визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у консолідованій фінансовій
звітності у відповідності до українського законодавства, яке діяло або фактично діяло на звітну
дату. Податок на прибуток включає нарахування поточного податку та відстроченого податку і
визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки, якщо він не стосується операцій, які
вже були визнані у тому самому або інших періодах у складі інших сукупних доходів або
безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових органів
стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки,
крім податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових
зобов’язань на перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які виникають
між податковими базами активів та зобов’язань і їхньою балансовою вартістю для цілей складання
фінансової звітності. Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не
відображаються щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання активу або
зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням підприємств, якщо операція на момент первісного
відображення не впливає ані на фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені
податкові зобов’язання не відображаються щодо тимчасових різниць на момент первісного
визнання гудвілу та в подальшому щодо гудвілу, який не відноситься на валові витрати у цілях
оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, які діяли
або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть застосовуватись до періоду, в якому
передбачається сторнування тимчасових різниць або реалізація перенесених на майбутні періоди
податкових збитків. Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються лише в
окремих компаніях Групи. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць, які відносяться
на валові витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків відображаються лише у
тій мірі, в якій існує ймовірність отримання достатніх майбутніх оподатковуваних прибутків, за
рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування.
Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі
або конверсійні та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного місця розташування
та стану. Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку виробничих накладних
витрат на основі звичайної виробничої потужності. Вартість запасів визначається на основі
методу „перше надходження – перше вибуття“ для всіх запасів, за виключенням природного
газу, нафти та нафтопродуктів. Метод середньозваженої вартості використовується для
природного газу, нафти та нафтопродуктів. Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну
реалізації під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням вартості завершення та
витрат на продаж.
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Торгова дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно
визнається за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою собівартістю
із використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву на знецінення.
Передоплати видані та інші оборотні активи. Передоплати відображаються за первісною
вартістю без ПДВ, за вирахуванням резерву на знецінення. Передоплата класифікується як
необоротний актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї передоплати, передбачається
отримати після одного року або коли передоплата стосується активу, який сам класифікується як
необоротний після первісного визнання.
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які стосуються передоплати, не будуть
отримані, то Група нараховує резерв знецінення на відповідну передоплату з одночасним
визнанням витрат у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Векселі. Деякі операції придбання можуть погашатися простими або переказними векселями,
які є ринковими борговими інструментами. Операції придбання, за якими розраховуються
векселями, визнаються на основі оцінки керівництвом справедливої вартості, яка буде
визначена під час таких погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням ринкової
інформації, яка піддається спостереженню.
Облігації внутрішньої державної позики („ОВДП“). Під час первісного визнання облігації
внутрішньої державної позики оцінюються за справедливою вартістю, які прямо відносяться до
придбання таких фінансових активів. ОВДП в подальшому обліковуються за справедливою
вартістю з відображенням результату у прибутку або збитку.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у
касі, депозити на вимогу у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції із первісними
термінами погашення три місяці або менше. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за
амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Обмежені до
використання залишки виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей
консолідованого звіту про рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або
використання на погашення зобов’язання протягом від трьох до дванадцяти місяців від звітної
дати, включаються до складу інших оборотних активів. Залишки, обмежені для обміну або
використання на погашення зобов’язання протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної
дати, включаються до складу інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, які
безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як
вирахування із надходжень, за виключенням податку.
Дивіденди і обов’язковий внесок частки прибутку до державного бюджету. Дивіденди
відображаються як зобов’язання та вираховуються із власного капіталу в періоді, в якому вони
були оголошені та затверджені. Будь-які дивіденди, оголошені після звітного періоду та до того,
як консолідована фінансова звітність буде затверджена до випуску, розкриваються в примітці
про події після звітної дати. Основою для розподілу прибутку та інших асигнувань є обов’язкова
фінансова звітність Компанії. Українське законодавство визначає базу розподілу як чистий
прибуток поточного року. У разі неоголошення дивідендів обов’язковий бюджетний внесок з
частки прибутку визнається як зобов’язання у розмірі мінімально необхідного рівня відповідно
до законодавства України.
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Податок на додану вартість („ПДВ“). В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за
операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за
операціями експорту товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад міжнародне
транспортування). Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ,
нарахованого протягом звітного періоду, і виникає на першу з двох дат: постачання товарів
клієнту або отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податків
має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов’язання з ПДВ протягом звітного
періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після отримання рахунка-фактури з ПДВ, який
видається на одну із двох дат, яка наступає раніше: оплати постачальнику або отримання товарів
чи надання послуг. ПДВ, який стосується операцій продажу та придбання, визнається у
консолідованому звіті про фінансовий стан на валовій основі і розкривається окремо як актив та
зобов’язання. У випадку формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості, збиток
від знецінення відображається щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням
резерву на знецінення на передоплати видані.
Позики. Позики включають банківські позики та облігації. Позики первісно визнаються за
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на здійснення операцій. Позики у
подальшому відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
ставки відсотка. Банківські овердрафти включаються до складу позик у консолідованому звіті про
фінансовий стан.
Витрати на позики. Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва
або виробництва кваліфікаційних активів, тобто активів, які обов’язково потребують суттєвого
періоду для підготовки їх до використання за призначенням чи для реалізації, додаються до
первісної вартості цих активів до того моменту, поки вся діяльність, необхідна для підготовки
кваліфікаційного активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. Усі інші
витрати на позики визнаються у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки у тому
періоді, в якому вони виникають.
Торгова кредиторська заборгованість. Торгова кредиторська заборгованість визнається і
первісно оцінюється згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових інструментів. У
подальшому інструменти із фіксованими термінами погашення переоцінюються за
амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка.
Амортизована собівартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операції та будьякого дисконту або премії на момент погашення.
Аванси отримані. Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум за
виключенням ПДВ. Суми отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання
доходів від звичайної діяльності Групи.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або
конструктивне), яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує ймовірність, що для
погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і
можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. У випадках коли Група очікує
відшкодувати частину або усю суму забезпечення, наприклад, за договором страхування, то таке
відшкодування визнається як окремий актив, тільки коли існує достатня впевненість у тому, що
таке відшкодування буде отримане.
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Витрати на будь-яке забезпечення подаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки,
за вирахуванням будь-якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, то
забезпечення дисконтуються із використанням поточної ставки до оподаткування, яка
відображає, якщо це доцільно, ризики, характерні для відповідного зобов’язання. Якщо
використовується дисконтування, то збільшення забезпечення у результаті плину часу
визнається як фінансові витрати.
Інші зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю,
за вирахуванням понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому відображаються за
амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Інші
нефінансові зобов’язання оцінюються за первісною вартістю.
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій
звітності, але розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження економічних
вигід.
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, окрім випадків, коли
вибуття економічних ресурсів для врегулювання зобов’язання є ймовірним і їхню суму можна
достовірно визначити. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім випадків, коли
можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є малоймовірною.
Визнання доходів. Група визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) врегульоване
виконання зобов’язань, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує
виконання конкретних зобов’язань, був переданий клієнту. Дохід від реалізації газу, який
транспортується через газотранспортну систему, відображається в момент доставки газу клієнту
в точці виходу. Дохід від реалізації нафтопродуктів визнається тоді, коли право власності
переходить до клієнта. Доставка відбулася тоді, коли товари були відвантажені до конкретного
місця, ризики псування та втрати передані клієнту та/або клієнт прийняв товар відповідно до
контракту, або умови про прийняття втратили чинність, чи Компанія має об’єктивні докази того,
що всі критерії прийняття були виконані.
Подання доходів від реалізації валовою сумою чи на нетто-основі. Коли Група діє як
принципал, доходи від реалізації, виробничі витрати та закупівлі відображаються на валовій
основі. Якщо Група продає товари або послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на
нетто-основі, яка являє собою зароблені маржу/комісії. Чи вважається Група принципалом або
агентом в операції залежить від аналізу як юридичної форми, так і сутності угоди, яку укладає
Група.
Визнання витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. Витрати, понесені в
процесі виробництва, зберігання, розподілу та транспортування вуглеводнів, класифікуються як
виробничі витрати. Закупівлі включають вартість послуг з організації транзиту газу, собівартість
газу та інші подібні витрати.
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків. Як зазначено в Примітці 2, Компанія має
право на компенсацію за виконання спеціальних обов'язків. Керівництво розглядає таку
компенсацію як державну допомогу та враховує її як державний грант, що відноситься до
доходу.
Компанія визнає державну допомогу, якщо є обґрунтована впевненість у тому, що допомога
буде отримана, і всі відповідні умови будуть дотримані, як передбачено МСБО 20 „Облік
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”.
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Компанія представляє компенсацію за виконання спеціальних обов’язків окремим рядком у
консолідованому звіті про прибутки або збитки у періоді.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату
відсотків за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за
депозитними та поточними рахунками, доходи або збитки від випуску фінансових інструментів
та амортизованого дисконту за пенсійними зобов’язаннями та забезпеченнями.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з урахуванням фактичної дохідності
відповідного активу.
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними внесками. Група робить визначені єдині
соціальні внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески
розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того
періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати після виходу на пенсію
включаються до складу витрат на оплату праці у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами. Група здійснює виплати
одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективній
угоді. Зобов’язання, визнане у консолідованому звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного
плану із визначеними виплатами, є теперішньою вартістю зобов’язання за пенсійним планом із
визначеними виплатами на звітну дату. Зобов’язання за пенсійним планом із визначеними
виплатами розраховується щороку із використанням методу прогнозної кредитної одиниці.
Теперішня вартість зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами визначається
шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів із використанням
відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у
валюті, у якій здійснюються виплати, і які мають терміни погашення, які приблизно відповідають
умовам відповідного пенсійного зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в
актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони
виникають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі
консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Презентація консолідованого звіту про фінансовий стан. У 2021 році Група змінила
презентацію консолідованого звіту про фінансовий стан. Метою цих змін було покращення
відображення значних активів та узгодження презентації Групи з іншими провідними
компаніями в галузі. Внаслідок цього відбулися такі ключові суттєві зміни консолідованого звіту
про фінансовий стан:
-

Додана нова окрема стаття „Нематеріальні активи”, в яку були перенесені суми зі статті
„Інші необоротні активи”.

Вплив ретроспективної зміни презентації консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня
2020 року представлений нижче:

У мільйонах українських
гривень
Нематеріальні активи
Інші необоротні активи

31 грудня
2020 року,
відображено
раніше
6 039
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Вплив зміни
презентації
3 147
(3 147)

31 грудня 2020 року,
скориговано
3 147
2 892
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Група змінила презентацію сегментної інформації за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, як
описано в Примітці 3.
30. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Застосування облікової політики Групи вимагає від керівництва використання професійних
суджень, оцінок і припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація
про які не є такою очевидною в інших джерелах. Оцінки та пов’язані з ними припущення
базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються
доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо
результат перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах,
якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.
Істотні професійні судження під час застосування облікової політики. Нижче наведені
істотні судження, крім тих для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило керівництво у
процесі застосування облікової політики Групи і які мають найістотніший вплив на суми, визнані
у консолідованій фінансовій звітності. Істотні професійні судження розкриті відповідно у
Примітці 8 (щодо компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу).
Транзит газу. Як зазначено у Примітці 3, наприкінці 2019 року Компанія та АТ „Газпром”
підписали договір про організацію транзиту газу територією України. У свою чергу, Нафтогаз
України підписав договір на послуги з транспортування газу з ТОВ „Оператор газотранспортної
системи України”. Компанія вважається принципалом у цій операції на основі наступних
критеріїв:
•
•

є основною відповідальною стороною за виконання обіцянки надати зазначену
послугу;
несе ризик зміни ціни на послуги передачі через територію України.

Державне майно, що не підлягає приватизації. Як зазначено у Примітці 25, у 1998 році Компанія
уклала договір „Про користування державним майном, що не підлягає приватизації” („Договір”)
з Фондом державного майна України, та отримала системи транспортування та зберігання нафти
і газу в оперативний контроль. Керівництво вважає, що умови угоди надають Групі контроль над
визначеними об’єктами нерухомості, отже, це майно відповідає визначенню активу, а саме
об’єкта основних засобів відповідно до визначення МСБО 16. Таким чином, майно, отримане в
управління, відображається на балансі Групи за справедливою вартістю у складі основних
засобів.
Визнання доходів. У рамках своєї операційної діяльності Група постачає газ різним споживачам,
у тому числі теплогенеруючим підприємствам. Фінансовий стан цих підприємств та законодавча
база, в якій працюють ці споживачі, припускають, що джерелом фінансування їх собівартості
продукції є не лише надходження від тарифів, а й інші механізми субсидій та компенсацій,
передбачені українським законодавством. Керівництво Групи вважає, що теплогенеруючі
підприємства мають достатні джерела доходу, щоб зробити висновок про ймовірність стягнення
Групою винагороди в повному обсязі за договорами купівлі-продажу. Таким чином, керівництво
дійшло висновку, що критерії визнання доходу виконуються, коли газ поставляється
споживачеві.
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Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведені основні припущення стосовно
майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо
яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової
вартості активів і зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Знецінення фінансових активів (Примітка 11). Керівництво оцінює ймовірність стягнення
торгової та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу як окремих статей заборгованості,
так і груп клієнтів зі схожими характеристиками. Фактори, які враховуються, включають аналіз
торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками з урахуванням історії платежів,
очікуваних подій, які можуть суттєво вплинути на майбутні платежі, умов кредитування
контрагентів та наявної ринкової інформації щодо платоспроможності контрагента. Очікувані
кредитні збитки по дебіторській заборгованості за природний газ розраховані із використанням
індивідуального та портфельного підходів (Примітка 11).
Група розрізняє такі портфелі клієнтів з дебіторською заборгованістю за газ:
•
•

•
•

Регіональні газопостачальні підприємства, представлені суб’єктами газопостачання, які
купують газ для подальшого перепродажу різним групам споживачів, та балансуюча
група (Примітка 2),
Теплогенеруючі підприємства,
представлені муніципальними
та іншими
підприємствами, що виробляють тепло- та електроенергію, та промисловими
суб’єктами, які купують газ для виробництва теплової та електричної енергії як в рамках
ПСО, так і за його межами. ПСО було скасовано для цього портфеля клієнтів 21 травня
2021 року, та в травні 2021 року Група уклала 3-річні договори на постачання
природного газу для теплогенеруючих підприємств із фіксованою ціною за перший рік
постачання (Примітка 2),
Побутові споживачі (Примітка 2),
Інші суб'єкти, переважно представлені промисловими суб'єктами, які купують газ для
різних цілей за межами ПСО.

Кожна група клієнтів має власну процедуру встановлення ціни продажу та свої економічні
особливості, такі як продукти, поставлені кінцевим споживачам, їх кредитні ризики тощо.
Станом на 31 грудня 2020 року Група нарахувала резерв на зменшення корисності дебіторської
заборгованості за газ регіональних газопостачальних підприємств у повній сумі, оскільки
очікувані кредитні збитки для цих підприємств оцінюються у 100%. Таку оцінку було зроблено
керівництвом у зв'язку з відсутністю розрахунків за непогашеною заборгованістю за газ.
Станом на 31 грудня 2020 року очікувані кредитні збитки для теплогенеруючих підприємств були
оцінені за допомогою матриці міграції дебіторської заборгованості за газ за строками та
минулого досвіду дефолту боржників.
Виходячи з матриці міграції, коефіцієнт дефолту за непростроченою торговою дебіторською
заборгованістю теплогенеруючих підприємств та дебіторською заборгованістю з простроченням
до 90 днів був оцінений на рівні 17% та 33%, відповідно, станом на 31 грудня 2020 року порівняно
з історичним рівнем несплати 40%.
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Керівництво також вважає, що при оцінці очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2020
року для теплогенеруючих підприємств можна було обґрунтовано очікувати, що будуть
враховані наступні фактори:
(а) Тарифи на тепло та інші комунальні послуги, які виробляються цією групою споживачів,
регулюються, цих тарифів недостатньо для покриття їхніх витрат, а робочі домовленості з
Урядом України щодо компенсації такої негативної різниці між фактичними тарифами та їх
економічно обґрунтованим рівнем відсутні.
(b) Постанови, прийняті у 2020-2021 роках, обмежували можливості теплогенеруючих
підприємств підвищувати свої тарифи та забезпечувати більш високий рівень стягнення
заборгованості.
Зокрема, 17 березня 2020 року в рамках заходів щодо COVID-19, запроваджених Законом
України № 540-IX, теплогенеруючим підприємствам було заборонено припиняти
постачання тепла та інших комунальних послуг або застосовувати будь-які штрафи чи пеню
у разі несплати клієнтами.
9 лютого 2021 року Уряд України, місцева влада, НКРЕКП та Нафтогаз України підписали
меморандум, згідно з яким (i) тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуються до кінця
опалювального сезону 2020-2021 років; (ii) теплогенеруючі підприємства гарантовано
отримуватимуть газ для виробництва тепла для потреб населення до кінця опалювального
сезону 2020-2021 років; та (iii) теплогенеруючим підприємствам на їх запит надається
відстрочка платежу за газ, придбаний для виробництва теплової та електричної енергії для
потреб населення у січні-квітні 2021 року, до 30 вересня 2021 року. Відстрочені суми
стосуються різниці між ринковою ціною та цінами на газ, включеними до тарифу на тепло.
(c) Історично склалося так, що теплогенеруючі підприємства ніколи не могли стягувати плату
за тепло та інші комунальні послуги від своїх кінцевих споживачів у повному обсязі.
(d) За таких умов у теплогенеруючих підприємств не було коштів для повної оплати поставок
газу, що призвело до подальшого накопичення їх боргів. Існує ризик того, що в тарифах на
тепло не будуть повністю враховуватися їх поточні витрати у найближчому майбутньому,
що не дозволить погасити як поточну, так і прострочену кредиторську заборгованість за
постачання газу.
Згідно з підходом матриці міграції, резерв на знецінення простроченої дебіторської
заборгованості формується протягом більш тривалого періоду часу порівняно з оцінкою на
індивідуальній основі.
Враховуючи все вищесказане, у 2021 року керівництво дійшло висновку, що застосовуваний
Групою коефіцієнт дефолту був заниженим. Водночас керівництво вважає, що практично
недоцільно проводити відмінність між інформацією, яка була доступною, коли фінансова
звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була затверджена до випуску, та
яка надає додаткові докази обставин, що існували станом на 31 грудня 2020 року, та
інформацією, що стосується зміни обставин після цієї дати та відповідних змін очікуваних
кредитних збитків у подальшому.
Таким чином, керівництво дійшло висновку, що ретроспективні коригування резерву під
дебіторську заборгованість здійснювати не потрібно і натомість визнало переоцінку резерву для
цієї групи клієнтів у першому кварталі 2021 року.
Станом на 31 грудня 2021 року Група прийняла нову методологію для оцінки очікуваних
кредитних збитків („ECL”) торгової дебіторської заборгованості за газ. ECL оцінюється Групою як
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результат таких параметрів кредитного ризику: ймовірність настання дефолту („PD”), сума
заборгованості на момент дефолту („EAD”) та очікуваний рівень втрат у разі настання дефолту
(„LGD”).
EAD - це оцінка ризику на майбутню дату дефолту з урахуванням очікуваних змін у сумі
заборгованості після звітного періоду. Враховуючи специфіку українського газового ринку, EAD
сильно залежить від державних програм фінансування, спрямованих на погашення боргів,
спричинених державним регулюванням газового ринку. Таким чином, оцінка керівництва
потенційних обсягів та ймовірності державного фінансування є ключовим і суттєвим елементом
EAD і, відповідно, розрахунку ECL.
PD - оцінка ймовірності невиконання зобов'язань за певний період часу. Група оцінює кредитну
якість клієнта та пов'язаного з ним PD, враховуючи його фінансове становище, минулий досвід та
інші фактори. Кредитний ризик Групи відстежується та аналізується в кожному окремому
випадку на кожну звітну дату.
Група також використовувала допоміжну прогнозну інформацію для вимірювання ECL,
насамперед з власної моделі макроекономічного прогнозування. Щоб врахувати перспективну
макроекономічну інформацію при вимірюванні ECL, Група аналізує чутливість рівнів дефолту до
макроекономічних, політичних і регуляторних факторів. Для цього аналізу Група використовує
PD за групами контрагентів та загальним портфелем.
Група оцінює наступні ключові умови контрактів на постачання природного газу, що спричиняють
виникнення дебіторської заборгованості в розрахунках з контрагентами перед компаніями
Групи:
• термін дії договору;
• умови постачання;
• умови оплати (порядок і терміни оплати, наявність і тривалість будь-якого пільгового
періоду);
• наявність та вид забезпечення за договором (без забезпечення, банківська гарантія,
договірне пряме списання з розрахункового рахунку контрагента).
Група також класифікує контрагентів між групами контрагентів для аналізу кредитного ризику.
Групи контрагентів визначаються відповідно до внутрішньої політики Групи.
LGD - це оцінка збитків, що виникли через невиконання зобов'язань, і залежить від типу
контрагента та наявності застави чи іншої кредитної підтримки. Цей показник ґрунтується на
різниці між договірними грошовими потоками, що підлягають сплаті, та тими, які Група очікує
отримати після невиконання зобов'язань (події дефолту).
Згідно з методологією, дебіторська заборгованість розподіляється на три стадії знецінення на
основі кредитного ризику, присвоєного клієнту. Для фінансового інструменту, який не знецінився
при первісному визнанні і для якого кредитний ризик не зріс суттєво з моменту первісного
визнання, створюється резерв під кредитні збитки у розмірі, що дорівнюють 12-місячним
очікуваним кредитним збиткам (Стадія 1). Якщо виявлено значне підвищення кредитного ризику
з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент відносять до Стадії 2, але ще не вважають
кредитно знеціненим, а сума резерву для такого фінансового інструменту буде базуватися на
основі ELC за весь період строку його дії. Якщо фінансовий інструмент кредитно знецінений,
фінансовий інструмент переміщується на Стадію 3, і сума резерву буде базуватися на основі ELC
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за весь період строку його дії. Подія дефолту визначається як подія, яка призводить до
об’єктивних ознак знецінення активу та/або зобов’язання, простроченого більш ніж на 90 днів.
Очікувані збитки не дисконтуються до теперішньої вартості на кінець звітного періоду.
Компоненти кредитного ризику, що використовуються при оцінці ECL, оцінюються на щорічній
основі станом на 30 вересня кожного звітного року перед початком нового опалювального
сезону.
Під час оцінки забезпечення для цього портфелю клієнтів станом на 31 грудня 2021 року
керівництво розглядало можливі розрахунки за Антикризовим законом, який передбачає
механізм розрахунків для регіональних газопостачальних та газорозподільчих підприємств,
аналогічний розрахунку для комунальних теплогенеруючих підприємств, як описано нижче.
Як зазначено у Примітці 2, у грудні 2021 року Група стягнула 22 мільярда гривень простроченої
дебіторської заборгованості з теплогенеруючих підприємств відповідно до Антикризового
закону. Компанія є ключовим гравцем енергетичного ринку України, і керівництво вважає, що
механізм врегулювання заборгованості між учасниками газового ринку, передбачений
Антикризовим законом, можна розглядати як можливість для Групи забезпечити врегулювання
простроченої заборгованості, накопиченої регіональними газопостачальними підприємствами,
що допоможе Групі підтримувати свої функції і в майбутньому. Таким чином, Група вважає, що
розрахунки з регіональними газопостачальними підприємствами, ймовірно, відбудуться, і бере
до уваги такі розрахунки при оцінці резерву дебіторської заборгованості станом на 31 грудня
2021 року.
Як наслідок, щодо непогашеної торгової дебіторської заборгованості за газ, що проданий
регіональним газопостачальним та газорозподільчим підприємствам, керівництво розробило
два сценарії. Один сценарій передбачає, що регіональні газопостачальні та газорозподільчі
підприємства не зможуть повністю розрахуватися зі своїми боргами за газ. Таким чином,
відповідно до цього сценарію керівництво оцінило збитки в розмірі 100% резерву на 31 грудня
2021 року для дебіторської заборгованості, накопиченої до 1 січня 2021 року. Керівництво
застосовує судження, що ймовірність реалізації першого сценарію в 2022 році становить 75%.
У другому сценарії керівництво розглянуло можливі розрахунки за Антикризовим законом.
Антикризовий закон передбачає, зокрема, одержання компенсацій регіональними
газопостачальними та газорозподільчими підприємствами та подальше погашення
заборгованості перед Групою. Орієнтовна сума загальної компенсації регіональним
газопостачальним та газорозподільчим підприємствам за попередньою інформацією, що
базується на оцінках таких підприємств, становить близько 76 мільярдів гривень: 44,1 мільярда
гривень стосується компенсації за періоди до 1 січня 2021 року і вже підпадає під дію прийнятого
Антикризового закону; і 31,9 мільярда гривень – це компенсація, що відноситься до періодів
після цієї дати і вимагає прийняття окремих нормативних актів у 2022 році.
Керівництво очікує, що 44,1 мільярда гривень із загальної компенсації можна буде використати
у 2022 році для погашення дебіторської заборгованості перед Групою (41,0 мільярд гривень за
вирахуванням внутрішньогрупової елімінації), накопиченої до 1 січня 2021 року. Антикризовий
закон передбачає, що перевірка сум, які підлягають відшкодуванню, має бути завершена до
здійснення будь-яких розрахунків. Беручи до уваги невизначеність щодо періоду розрахунків,
керівництво застосовує судження щодо ймовірності реалізації другого сценарію за умови, що
розрахунки за Антикризовим законодавством відбудуться у 2022 році, на рівні 25% для
дебіторської заборгованості, накопиченої до 1 січня 2021 року.
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Якби оцінка керівництва щодо ймовірності другого сценарію була нижчою/вищою на 10%, Група
мала б зафіксувати додатковий резерв або сторнування резерву у розмірі 4 098 мільйонів
гривень.
В результаті застосування середньозважених сценаріїв, керівництво визнало сторнування на
суму 10 246 мільйонів гривень резерву під дебіторську заборгованість регіональних
газопостачальних підприємств за природний газ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Щодо
компенсації регіональним газопостачальним підприємствам за періоди після 1 січня 2021 року,
враховуючи невизначеність, пов’язану із внесеними змінами до Антикризового закону щодо цих
боргів, керівництво вважає, що ймовірність здійснення розрахунків у 2022 році становить 5% і,
таким чином, вирішило не сторнувати жодного із раніше зафіксованих резервів під торгову
дебіторську заборгованість від регіональних газопостачальних підприємств, накопичену після 1
січня 2021 року.
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості за газ розраховані з використанням
індивідуального та портфельного підходів (Примітка 11). Щодо торгової дебіторської
заборгованості, іншої ніж за газ, Група оцінює ймовірність стягнення дебіторської заборгованості
на основі аналізу як індивідуальних окремих статей заборгованості, так і груп клієнтів зі схожими
характеристиками.
Зобов’язання із виплат працівникам. Група оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на
пенсію та іншими виплатами працівникам із використанням методу прогнозної кредитної
одиниці на основі актуарних припущень, які відображають найкращі оцінки керівництва щодо
змінних величин, які визначають кінцеву вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат
працівникам. Теперішня вартість пенсійних зобов’язань залежить від низки факторів, які
визначаються на актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які
використовуються під час визначення чистої вартості витрат (доходів) для пенсій, включають
ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь-які зміни у цих
припущеннях вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов’язань. Оскільки не існує
довгострокових високоліквідних корпоративних облігацій або облігацій внутрішньої державної
позики, випущених у гривнях, необхідні істотні професійні судження для оцінки відповідної
ставки дисконтування. Основні припущення подано у Примітці 14.
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з
експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з
експлуатації, які очікується понести у майбутньому (Примітка 15). Ці забезпечення були визнані
на основі внутрішніх оцінок Групи.
Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на необхідні витрати із виведення об’єктів з
експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах. Додаткова невизначеність стосується
строків витрат на виведення об’єктів з експлуатації, які залежать від виснаження родовищ,
майбутніх цін на нафту і газ і, як результат, очікуваного моменту у часі, коли не очікується
отримання майбутніх економічних вигід у виробництві.
Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у резервах, визнаних у консолідованому
звіті про фінансовий стан.
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Виснаження нафтогазових активів. Нафтогазові активи амортизуються з використанням методу
суми одиниць продукції. Вартість свердловин амортизується базуючись на підтверджених обсягах
наявних запасів вуглеводнів, оцінених відповідно до стандартів Системи управління ресурсами
вуглеводнів (PRMS), підготовлених Комітетом з нафтових і газових резервів Спілки інженерів
нафтогазової галузі (SPE). Оцінка запасів вуглеводнів здійснюється загалом по родовищу. Відповідно,
усі свердловини родовища амортизуються виходячи з загального обсягу видобутку вуглеводнів по
родовищу за період та залишків запасів відповідних вуглеводнів на початок періоду. Зміни в оцінках
підтверджених обсягів запасів вуглеводнів у сторону зменшення або збільшення призведе до
зміни витрат на знос та виснаження.
Оцінка запасів нафти і газу. Комерційні запаси – це очікувана кількість сирої нафти, природного
газу та газового конденсату, геологічні, фізичні й інженерні властивості яких достовірно свідчать
про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих покладів протягом майбутніх років за
існуючих умов. Комерційні запаси, що використовуються під час розрахунку виснаження, для
цілей тестування на предмет зменшення корисності активів визначаються за допомогою оцінки
існуючих запасів нафти та газу, коефіцієнтів видобутку, операційних умов, майбутніх цін на газ та
нафту і державного регулювання. Остання оцінка запасів газу проводилася станом на 1 січня 2021
року, а остання оцінка запасів нафти була проведена станом на 30 вересня 2019 року. Оцінка
запасів нафти і газу за своєю суттю характеризується непевністю та потребує перегляду з появою
нової геологічної та інженерної інформації або змін в економічних факторах. Відповідно, оцінка
амортизаційних відрахувань і дисконтованих грошових потоків для проведення переоцінки та
знецінення основних засобів також можуть бути переглянуті.
Переоцінка та знецінення основних засобів. Керівництво проводить аналіз, щоб оцінити, чи
балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, суттєво
відрізняється від їх справедливої вартості станом на кінець звітного періоду (Примітка 27). Така
оцінка проводиться щорічно та ґрунтується на аналізі цін, цінових індексів, технологічних змінах,
змінах валютних курсів та інших релевантних факторах. У випадку, коли результати аналізу
свідчать про те, що балансова вартість основних засобів суттєво відрізняється від їх справедливої
вартості, керівництво залучає незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої
вартості основних засобів.
Група залучила незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості основних груп
основних засобів станом на 1 жовтня, 31 грудня 2021 року та станом на 1 грудня 2021 року.
Основні судження, використані для розрахунку вартості очікуваного відшкодування, включають
судження стосовно цін продажу на газ, нафту, конденсат та нафтопродукти, ставок
дисконтування та інших факторів, що наведені в Примітці 27. Керівництво визначило ставку
дисконтування, використовуючи ставку після оподаткування, що відображає поточні ринкові
ставки інвестування з аналогічним рівнем ризику. Для прогнозу цін продажу використовувалися
консенсус-прогнози аналітичних агентств.
Цифрові значення ключових суджень керівництва Групи відображають його оцінку майбутніх
трендів бізнесу; вони базуються як на внутрішніх, так і на зовнішніх джерелах Групи.
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Під час оцінки загального зменшення корисності активи, які не генерують окремих потоків
грошових коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові кошти. Ознаки
зменшення корисності основних засобів включають аналіз ринкових умов, утилізацію активів і
здатність використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення
корисності, Група здійснює оцінку суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої
вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з
балансовою вартістю і відображає зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість
перевищує суму відшкодування.
Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Групи, за
виключенням нафтогазових активів, амортизуються із використанням прямолінійного методу
протягом очікуваних строків їхнього корисного використання, які базуються на бізнес-планах
керівництва та операційних оцінках.
Група переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного
річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді,
протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Групи. Будь-які зміни
очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на
перспективній основі від дати зміни.
Оцінка запасів. Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості або чистої
вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво базує свої
оцінки на різних припущеннях, включно з поточними ринковими цінами. На кожну звітну дату
Група здійснює оцінку своїх запасів на предмет надлишкової кількості та старіння і, у випадку
необхідності, відображає резерв на зменшення запасів стосовно застарілих та неходових товарів.
Цей резерв вимагає використання припущень стосовно майбутнього використання запасів. Ці
припущення базуються на інформації про віковий аналіз запасів та прогнозний попит. Будь-які
зміни в оцінках можуть вплинути на суму резервів на запаси, які можуть знадобитися.
Оцінка справедливої вартості дебіторської заборгованості за договором відшкодування
коригування необхідного доходу від транспортування газу. Станом на 31 грудня 2021 року
Група має значну дебіторську заборгованість за угодою про компенсацію недоотриманого
доходу від транспортування газу, яка відображається за справедливою вартістю через прибутки
та збитки (Примітка 8). Керівництво оцінило справедливу вартість дебіторської заборгованості як
загальні дисконтовані грошові потоки, які очікується отримати Компанією за цією угодою як
компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу за регуляторний період 20202024 років (Примітка 27).
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Наступні стандарти були прийняті Групою до застосування вперше стосовно
фінансового року, який починається 1 січня 2021 року або після цієї дати:
Набувають чинності
стосовно річних облікових
періодів, які починаються
на або після:

Стандарти/тлумачення
Пільгові умови сплати орендної плати у зв'язку з COVID-19 – зміни МСФЗ 16
„Оренда” (опубліковані 28 травня 2020 року і вступають у силу для річних
періодів, які починаються з 1 червня 2020 року або після цієї дати). Зміни
надають орендарям (але не орендодавцям) можливість використати
звільнення від оцінки того, чи становлять пільгові умови сплати орендної плати
у зв'язку з Covid-19 модифікацію договору оренди. Орендарі можуть за
вибором обліковувати пільгові умови сплати орендної плати так, як вони
обліковувалися б, якби не були модифікацією договору оренди. Ці зміни
стандарту застосовуються ретроспективно у відповідності до МСБО 8 „Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки”, але від орендарів не
вимагається трансформувати дані за попередній період або розкривати
інформацію, передбачену параграфом 28(д) МСБО 8.
Реформа базової процентної ставки (IBOR) – зміни МСФЗ 9 „Фінансові
інструменти”, МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, МСФЗ 7
„Фінансові інструменти: розкриття інформації”, МСФЗ 4 „Договори
страхування” та МСФЗ 16 „Оренда” – поправки стосовно питань заміни у
контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
Нові та переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження
цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти та тлумачення, а також поправки до
стандартів були випущені, але ще не набули чинності:
Набувають чинності
стосовно річних облікових
періодів, які починаються
на або після:

Стандарти/тлумачення
Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність” та МСБО 28
„Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства” – поправки усувають
невідповідність між вимогами МСФЗ 10 і МСБО 28, що стосуються продажу чи
внеску активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором.
Пільгові умови сплати орендної плати у зв’язку з COVID-19 – зміни МСФЗ 16
(опубліковані 31 березня 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які
починаються з 1 квітня 2021 року або після цієї дати). У травні 2020 року були
опубліковані зміни МСФЗ 16, які надають орендарям необов’язкове
спрощення практичного характеру щодо оцінки того, чи є пільгові умови
сплати орендної плати, надані у зв’язку з COVID-19, які призводять до
зменшення орендних платежів до сплати 30 червня 2021 року або до цієї дати,
модифікацією оренди. Зміни МСФЗ 16, опубліковані 31 березня 2021 року,
подовжують строк застосування спрощення практичного характеру з 30 червня
2021 року до 30 червня 2022 року.
Надходження до запланованого використання, Обтяжливі контракти – вартість
виконання контракту, Посилання на Концептуальну основу – зміни обмеженої
сфери застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3 і Щорічні удосконалення
МСФЗ 2018-2020 років – зміни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41
(опубліковані 14 травня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати).
Зміни МСБО 16 забороняють суб'єкту господарювання вираховувати з первісної
вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від реалізації
вироблених виробів тоді, коли суб'єкт господарювання готує актив до його
запланованого використання. Надходження від реалізації таких виробів разом
із витратами на їх виробництво наразі визнаються у складі прибутку чи збитку.
Для оцінки собівартості цих виробів суб'єкт господарювання застосовує МСБО
2. Собівартість не включатиме амортизацію активу, який тестується, оскільки
він не готовий до його запланованого використання. Зміни МСБО 16 також
роз'яснюють, що суб'єкт господарювання „тестує актив на предмет його
належного функціонування”, коли він оцінює технічну та фізичну
результативність активу. Фінансові показники активу не мають відношення до
цієї оцінки. Отже, актив може бути спроможним функціонувати, як
заплановано управлінським персоналом, та підлягати амортизації до того, як
він досягнув рівня операційної ефективності, очікуваної управлінським
персоналом.
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)

Стандарти/тлумачення
Зміни МСБО 37 роз'яснюють значення „витрати на виконання контракту”. Зміни
пояснюють, що прямі витрати на виконання контракту включають прирісні
(додаткові) витрати на виконання цього контракту; та розподіл інших витрат,
безпосередньо пов'язаних із виконанням. Зміни також роз'яснюють, що до
фіксації окремого положення щодо обтяжливого контракту суб'єкт
господарювання визнає збиток від знецінення, понесеного від активів, які
використовуються у процесі виконання контракту, а не від активів, спеціально
призначених для цього контракту.
Зміни МСФЗ 3 посилаються на Концептуальну основу фінансової звітності в
редакції 2018 року для визначення того, що складає актив або зобов'язання в
операції з об'єднання бізнесу. До цих змін МСФЗ 3 посилався на Концептуальну
основу фінансової звітності в редакції 2001 року. Крім того, в МСФЗ 3 для
зобов'язань та умовних зобов'язань було додано новий виняток. Цей виняток
визначає, що для певних категорій зобов'язань та умовних зобов'язань суб'єкт
господарювання повинен посилатися на МСБО 37 або КІМФЗ 21 замість
Концептуальної основи в редакції 2018 року. Без цього нового винятку суб'єкт
господарювання визнавав би певні зобов'язання в операції з об'єднання
бізнесу, які він не визнавав би за МСБО 37. Отже, безпосередньо перед
придбанням суб'єкт господарювання мав би припинити визнання таких
зобов'язань та визнати прибуток, який не відображає економічний прибуток.
Також було роз'яснено, що покупець не повинен визнавати умовні активи, як
визначено в МСБО 37, на дату придбання.
Зміни МСФЗ 9 визначають, які комісійні мають бути включені до тесту 10%-ї
різниці для припинення визнання фінансових зобов'язань. Витрати чи
комісійні могли сплачуватися або третім сторонам, або кредитору. Відповідно
до цих змін, витрати чи комісійні, сплачені третім сторонам, не
включатимуться до тесту 10%-ї різниці.
Ілюстративний приклад 13, що додається до МСФЗ 16, було змінено з метою
виключення пояснювального прикладу платежів від орендодавця, які
стосуються удосконалень орендованого майна. Причина цих змін полягає в
усуненні потенційної непослідовності в частині обліку орендних стимулів.
МСФЗ 1 дозволяє застосовувати звільнення, якщо дочірня компанія починає
застосовувати МСФЗ з пізнішої дати, ніж її материнська компанія. Дочірня
компанія може оцінювати свої активи та зобов'язання за балансовою вартістю,
за якою вони були б включені до консолідованої фінансової звітності
материнської компанії, виходячи з дати переходу материнської компанії на
облік за МСФЗ, якби не було зроблено жодних коригувань для цілей
консолідації та відображення результату об'єднання бізнесу, в межах якого
материнська компанія придбала вказану дочірню компанію. Зміна МСФЗ 1
дозволяє організаціям, які застосували це звільнення за МСФЗ 1, також
оцінювати накопичені курсові різниці із використанням числових значень
показників, відображених материнською компанією, на основі дати переходу
материнської компанії на облік за МСФЗ. Ця зміна МСФЗ 1 поширює дію цього
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
Набувають чинності
стосовно річних
облікових періодів, які
починаються на або
після:

Стандарти/тлумачення
звільнення на накопичені курсові різниці, щоб скоротити витрати організацій, які
застосовують МСФЗ вперше. Ця зміна також застосовуватиметься до
асоційованих компаній і спільних підприємств, які скористалися цим самим
звільненням, передбаченим МСФЗ 1.
Скасовано вимогу, відповідно до якої організації повинні були виключити грошові
потоки для цілей оподаткування у процесі оцінки справедливої вартості згідно з
МСБО 41. Ця зміна має забезпечити відповідність вимозі, яка міститься у
стандарті, щодо дисконтування грошових потоків після оподаткування.
Зміна МСФЗ 17 „Страхові контракти” та МСФЗ 4 „Договори страхування”
включають роз'яснення для полегшення запровадження МСФЗ 17 і спрощення
окремих вимог стандарту та перехідних положень.
МСБО 8 „Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” – Поправки
стосовно визначення облікових оцінок
МСБО 1 „Подання фінансової звітності”: Зміни вимагають від організацій
розкривати суттєву інформацію про облікову політику, а не основні положення
облікової політики.
Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності” – Поправки стосовно
класифікації зобов’язань
МСБО 12 „Податки на прибуток” стосуються обліку відстроченого податку за
такими операціями, як оренда та зобов’язання з виведення активів з
експлуатації

1 січня 2023 року
1 січня 2023 року

1 січня 2023 року

1 січня 2023 року

На думку керівництва, прийняття до застосування нових стандартів та тлумачень у майбутніх
періодах не матиме суттєвого впливу на консолідовану фінансову звітність Групи.
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