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

Чумак Андрiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03484062
4. Місцезнаходження
Луганська , Попаснянський, 93117, Лисичанськ, Артемiвська,61
5. Міжміський код, телефон та факс
0645199775 0645199787
6. Електронна поштова адреса
AVChumak@rosneft.ru

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

27.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

28.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://lisnp.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

У складi рiчного звiту не заповнювались роздiли : Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря - товариство не створювало посаду корпоративного
секретаря Iнформацiя про рейтингове агентство - товариство не користується
послугами рейтингового агентства, рейтингову оцiнку не здiйснювало; Посада
Голови Ревiзiйноi комiсiї тимчасово вiльна. Посада Головного бухгалтера не
пердбачена штатним розкладом. Пiдписання фiнансової звiтностi здiйснює
фахiвець за довiренiстю. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди у звiтному та
попередньому перiодах не нараховувались та не сплачувались, рiшень про
виплату дивiдендiв не приймалось; iнформацiя про облiгацiї емiтента - даних
немає так як облiгацiї у звiтному перiодi не випускалися. Iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери у звiтному перiодi не
випускалися. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери у
звiтному перiодi не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду
емiтентом не проводилось. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" не заповнюються оскiльки емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери у звiтному перiодi не
випускалися. Iпотечних цiнних паперiв товариство не випускало, Фондiв
операцiй з нерухомiстю (ФОН) товариство не має, тому iнформацiя в
вiдповiдних роздiлах 18-22 не подається. Товариство не є ФОН, тому роздiли
23-27 не заповнювались. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - форма
не заповнюється, тому що емiтент не є приватним акцiонерним товариством;
Рiчна фiнансова звiтнiсть (складена вiдповiдно до ПСБО) - емiтентом не
складається, тому що складається за МСФЗ. Звiт про стан об'єкту нерухомостi
- не було випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА 511687
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1994
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
2813869.65
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
64
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.71 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТВЕРДИМ, РIДКИМ, ГАЗОПОДIБНИМ ПАЛИВОМ I ПОДIБНИМИ
ПРОДУКТАМИ
19.20 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТIВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ
46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ОТП БАНК"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26001001301390
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "ОТП БАНК"
5) МФО банку
300528

6) поточний рахунок
26001001301390
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт,
визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт"

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Мiнiстерство
транспорту
АГ№503963 27.01.2011
Необмежена
та зв'язку
України

Строк дiї лiцензiї - необмежений. Дозволений вид
робiт - внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними
Опис
автомобiлями, причепами, та напiвпричепами.
Емiтент прогнозує використання виду дiяльностi
згiдно виданої лiцензiї у наступному роцi.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Виробниче обєднання "Домостроiтель"
2) організаційно-правова форма
590
3) код за ЄДРПОУ
13402042
4) місцезнаходження
93117, Луганська обл., мiсто Лисичанськ, територiя ПРАТ "ЛИНIК"
5) опис
Форма участi - пряма безпосередня участь у юридичнiй особi яке має органiзацiйно - правову
форму Виробниче обєднання. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 55,71283
%. Активи емiтентом, у якостi внеску, вказанiй юридичнiй особi не надавались. Частка була
придбана емiтентом за грошовi кошти. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
створеною юридичною особою, обумовленi дiючим законодавством України та статутом ВО
"Домобудiвельник". Серед iнших, це участь у колективному прийняттi рiшень стосовно: визначення основних напрямiв дiяльностi юридичної особи; - разом з iншими учасниками, розгляд
та прийняття рiшень стосовно внесення змiн до статуту; - утворення i вiдкликання виконавчого та
iнших органiв юридичної особи; - затвердження рiчних результатiв дiяльностi , порядку розподiлу
прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) - створення, реорганiзацiя та
лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння ; - прийняття рiшення про припинення дiяльностi юридичної особи, призначення
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; - встановлення розмiру, форми i
порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; вирiшення питання про придбання товариством
частки учасника; - визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв.
1) найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
24191588
4) місцезнаходження
91055, Луганська обл., мiсто Луганськ, вул. Шевченка В.В., будинок 18 А
5) опис
Форма участi - володiння пакетом акцiй товариства, вплив на дiяльнiсть шляхом участi в
прийняттi рiшеннь вищим органом товариства. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту в юридичнiй
особi - 0,11 %. Активи емiтентом, у якостi внеску, вказанiй юридичнiй особi не надавались. Частка
була придбана емiтентом за грошовi кошти. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
створеною юридичною особою, обумовленi дiючим законодавством України та статутом
юридичної особи. Серед iнших, це участь у колективному прийняттi рiшень стосовно: визначення основних напрямiв дiяльностi юридичної особи; - разом з iншими учасниками, розгляд
та прийняття рiшень стосовно внесення змiн до статуту; - утворення i вiдкликання виконавчого та

iнших органiв юридичної особи; - затвердження рiчних результатiв дiяльностi , порядку розподiлу
прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) - створення, реорганiзацiя та
лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння ; - прийняття рiшення про припинення дiяльностi юридичної особи, призначення
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; - встановлення розмiру, форми i
порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; вирiшення питання про придбання товариством
частки учасника; - визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв.
1) найменування
Приватне акцiонерне товариство "Лисичанськтехмастила"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
30482011
4) місцезнаходження
93117, Луганська область м. Лисичанськ,
5) опис
Форма участi - володiння пакетом акцiй товариства, вплив на дiяльнiсть шляхом участi в
прийняттi рiшеннь вищим органом товариства. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту в юридичнiй
особi - 99,65649 %. Активи емiтентом, у якостi внеску, вказанiй юридичнiй особi не надавались.
Частка була придбана емiтентом за грошовi кошти. Права, що належать емiтенту стосовно
управлiння створеною юридичною особою, обумовленi дiючим законодавством України та
статутом юридичної особи. Серед iнших, це участь у колективному прийняттi рiшень стосовно: визначення основних напрямiв дiяльностi юридичної особи; - разом з iншими учасниками, розгляд
та прийняття рiшень стосовно внесення змiн до статуту та положень товариства; - утворення i
вiдкликання виконавчого та iнших органiв юридичної особи; - затвердження рiчних результатiв
дiяльностi , порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв)
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень; - винесення рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння ; - прийняття рiшення про припинення
дiяльностi юридичної особи, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного
балансу; - встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв;
вирiшення питання про придбання товариством частки учасника; - визначення форм контролю за
дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних
органiв.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Держава в особi Державного
комiтету України по нафтi та газу
(Держкомнафтогаз).

0

02008 м.Київ вул.
Артема,60

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

таких осiб немає

паспорт*

учаснику (від загальної
кількості)

д/н д/н д/н

0
0

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiдьє Касiмiро
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з комерцiї та логiстики ВАТ "НК "Роснефть";
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.05.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Голова Наглядової Ради має такi права та обовязки: - керує роботою Наглядової Ради; - скликає
засiдання Наглядової Ради; - головує на засiданнях Наглядової Ради; - вiд iменi Товариства
укладає трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння; - здiйснює iншi функцiї,
необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової Радi в межах її повноважень. У складi Наглядової
ради має такi права та обовязки: Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступнi
повноваження: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження його
планiв, а також звiтiв про їх виконання; -затвердження бiзнес-планiв дiяльностi Товариства за
поданням Правлiння Товариства; - прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; - визначення й подання на
затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй щодо обсягу та напрямкiв використання
чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням Правлiння Товариства порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх питань, включених до порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори скликає група акцiонерiв); - попереднiй
розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi, наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної
комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв Загальними зборами
акцiонерiв; -призначення аудитора й iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також заслуховування
звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчний стан Товариства; - визначення перелiку

iнформацiї, порядку та засобiв надання такої iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення
про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких
чинним законодавством або Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї iнших органiв
Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та членiв Правлiння, затвердження умов
трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння; -робота по
органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та контроль за виконанням цих рiшень; затвердження максимального розмiру сум за окремими видами операцiй, у межах яких Головою
Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства укладатися, змiнюватися та припинятися
угоди без попереднього погодження зi Наглядовою Радою Товариства, а також надання письмової
згоди на укладання, змiну та припинення угод на суму, яка перевищує встановлений
максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства попередньої згоди на укладення,
змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики, застави, поруки, а також кредитних
договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання Правлiнню попередньої згоди на
придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна номiнальна вартiсть яких перевищує
10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх наступний перепродаж, розповсюдження
серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття рiшень про участь Товариства як
засновника/учасника в господарських товариствах, пiдприємствах, установах та органiзацiях будьяких органiзацiйно-правових форм та форм власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами
Правлiння та надання їм повноважень на виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства;
Винагорода посадовiй особi, у тому числi в натуральнiй формi, не нараховується та не
сплачується. Займає посаду у ВАТ "НК "Роснефть" (Росiйська Федерацiя, 117997, Москва,
Софiйська набережна, 26/1), Вiце-президент з комерцiї та логiстики. Загальний стаж роботи - 24
роки. Посадова особа призначений на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн - згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої
заяви. Посадова особа призначена на посаду Голови Наглядової ради на рiшенням Наглядової
ради емiтента вiд 15.05.2014 року на термiн - згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої заяви.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями емiтента
не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Вiце-президент з комерцiйної дiяльностi та
стратегiї; Голова Ради директорiв; Голова Правлiння, Головний керуючий директор; Директор,
член Ради директорiв; Президент; Заступник Голови Ради директорiв; Вiце-президент, член
Правлiння; член Ради директорiв; Вiце-президент з комерцiї та логiстики, Член Правлiння, Член
Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конрой Аврiл Марi Анн
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**

26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту регiональних продаж ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступнi повноваження: - визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв, а також звiтiв про їх виконання; затвердження бiзнес-планiв дiяльностi Товариства за поданням Правлiння Товариства; - прийняття
рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй
щодо обсягу та напрямкiв використання чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням
Правлiння Товариства порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх
питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори
скликає група акцiонерiв); - попереднiй розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi,
наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для
затвердження цих документiв Загальними зборами акцiонерiв; -призначення аудитора й
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також заслуховування звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансовоекономiчний стан Товариства; - визначення перелiку iнформацiї, порядку та засобiв надання такої
iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та
членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою
та членами Правлiння; -робота по органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
контроль за виконанням цих рiшень; - затвердження максимального розмiру сум за окремими
видами операцiй, у межах яких Головою Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства
укладатися, змiнюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зi Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, змiну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства
попередньої згоди на укладення, змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики,
застави, поруки, а також кредитних договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання
Правлiнню попередньої згоди на придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна
номiнальна вартiсть яких перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття
рiшень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
пiдприємствах, установах та органiзацiях будь-яких органiзацiйно-правових форм та форм
власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами Правлiння та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правлiння Товариства, на час, коли Голову Правлiння не обрано (не
призначено). Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не
нараховується та не сплачується. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Займає посаду Директор
Департаменту регiональних продаж ВАТ "НК"Роснефть" (Росiйська Федерацiя, 117997, Москва,
Софiйська набережна, 26/1), Голова Наглядової ради ПРАТ "Лисичанськтехмастила" (Луганська
обл., м. Лисичанськ, вул. Артемiвська, 61). Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно
рiшення загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi
поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади Директор департаменту
маркетингу та бренду, Керiвник, Головний операцiйний директор, Виконавчий директор,
Генеральний директор, Регiональний Вiце-президент, член Наглядової ради. Посадова особа не

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

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блiнов Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступнi повноваження: - визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв, а також звiтiв про їх виконання; затвердження бiзнес-планiв дiяльностi Товариства за поданням Правлiння Товариства; - прийняття
рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй
щодо обсягу та напрямкiв використання чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням
Правлiння Товариства порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх
питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори
скликає група акцiонерiв); - попереднiй розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi,
наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для
затвердження цих документiв Загальними зборами акцiонерiв; -призначення аудитора й
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також заслуховування звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансовоекономiчний стан Товариства; - визначення перелiку iнформацiї, порядку та засобiв надання такої
iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та
членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою
та членами Правлiння; -робота по органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
контроль за виконанням цих рiшень; - затвердження максимального розмiру сум за окремими
видами операцiй, у межах яких Головою Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства
укладатися, змiнюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зi Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, змiну та припинення угод на

суму, яка перевищує встановлений максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства
попередньої згоди на укладення, змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики,
застави, поруки, а також кредитних договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання
Правлiнню попередньої згоди на придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна
номiнальна вартiсть яких перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття
рiшень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
пiдприємствах, установах та органiзацiях будь-яких органiзацiйно-правових форм та форм
власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами Правлiння та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства; Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа призначений на посаду Члена
Наглядової ради вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн - згiдно
статуту товариства, на пiдставi поданої заяви. Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або
натуральнiй формi не нараховується та не сплачується. Посадова особа займає посаду Начальник
управлiння ВАТ "НК"Роснефть" (Росiйська Федерацiя, 117997, Москва, Софiйська набережна,
26/1). Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Начальник
управлiння, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумак Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння з транспортування та логiстики ПРАТ "ЛIНИК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2014 3 роки
9) Опис
Прават та обов'язки Голови Правлiння. Посадовi обов'язки: - без довiреностi представляє
Товариство в усiх пiдприємствах, установах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi та
органiзацiйно-правових форм; - укладає, змiнює та припиняє вiд iменi Товариства договори
позики, застави, поруки та кредитнi договори (за наявностi попередньої згоди Наглядової Ради на
укладення, змiну та припинення таких угод), а також будь-якi iншi угоди з урахуванням обмежень,
встановлених Положенням про Правлiння Товариства; - органiзовує роботу Правлiння, головує на

його засiданнях, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; - забезпечує виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства; - видає iншим
особам довiреностi на представлення iнтересiв Товариства у всiх пiдприємствах, закладах та
органiзацiях незалежно вiд форм власностi та органiзацiйно-правових форм в межах наданих йому
повноважень; - здiйснює пiдписання платiжних та фiнансових документiв вiд iменi Товариства; надає на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв кандидатури членiв Правлiння; - затверджує
органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, внутрiшнi
положення, накази та iнструкцiї, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, якi
пов'язанi iз оперативною дiяльнiстю Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься
до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; - забезпечує виконання зобов'язань
Товариства перед бюджетом та контрагентами за цивiльно-правовими угодами, вирiшує питання
лiквiдацiї дебiторської та кредиторської заборгованостi в порядку, що не суперечить дiючому
законодавству; - затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв; - здiйснює найм на роботу та
звiльнення працiвникiв Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення; забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору; - органiзовує та забезпечує
бухгалтерську та статистичну звiтнiсть Товариства, несе вiдповiдальнiсть за її достовiрнiсть; приймає рiшення щодо пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до юридичних та фiзичних
осiб, а також рiшень щодо повного (часткового) задоволення чи вiдхилення претензiй,
пред'явлених Товариству; - здiйснює контроль за рацiональним та економним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв Товариства; - забезпечує створення безпечних
умов працi для працiвникiв Товариства та дотримання законодавства про охорону навколишнього
середовища; - забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства; -за попереднiм
узгодженням зi Наглядовою Радою встановлює перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну
таємницю, чи якi становлять конфiденцiйну iнформацiю Товариства; - вiдкриває в банках та iнших
фiнансово-кредитних установах поточнi та iншi рахунки, а також розпоряджається коштами, що
знаходяться на рахунках Товариства; - розпоряджається майном, майновими правами та коштами
Товариства в межах наданих йому повноважень; -. несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил
технiки безпеки на виробництвi; - представляє Правлiння на засiданнях Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; - здiйснює iншi повноваження, вiднесенi до його компетенцiї цим
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа призначена на посаду
вiдповiдно рiшення Наглядової ради 15.12.2014 р. термiном на 3 роки. Окрiм заробiтної плати
винагорода посадовiй особi, у тому числi у натуральнiй формi, не нараховується та не сплачується.
Посадова особа займає посаду директора ТОВ "РН - Транс Україна" (м. Киiв, вул. Соломенська,
11). Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник
управлiння транспортування та логiстики, заступник директора департаменту транспортування
нафти та нафтопродуктiв, Голова правлiння, директор. Посадова особа не надала згоди на
розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волченко Вiктор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**

1950
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Служба в органах внутрiшнiх справ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2003 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правлiння - заступника голови правлiння з економiчної безпеки. До
компетенцiї Правлiння вiдноситься вирiшення наступних питань: -затвердження поточних планiв
дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; - розробка бiзнес-планiв та iнших
програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i подання їх на затвердження Наглядовiй
Радi Товариства; - затвердження штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства
(крiм Голови та членiв Правлiння); - надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження
Загальним зборам акцiонерiв; - подання пропозицiй Наглядовiй Радi щодо визначення складу,
джерел формування та порядку використання коштiв фондiв Товариства; -органiзацiя скликання та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв; подання на затвердження Наглядовiй Радi порядку
денного Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про внесення пропозицiй акцiонерiв до
порядку денного зборiв; -прийняття рiшення щодо придбання, продажу, розповсюдження,
анулювання Товариством акцiй власного випуску, загальна номiнальна вартiсть яких не
перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства; - затвердження складу мандатної
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; - Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм
тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв та/або Наглядова Рада можуть винести рiшення про передачу на розгляд
Правлiнню окремих питань, вiднесених до їх компетенцiї, окрiм тих, якi вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради у вiдповiдностi до законодавства
України та цього Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Як посадовiй особi
винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не сплачується. Посад на
iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Займав посади: Член правлiння,
працiвник в органах внутрiшнiх справ. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щокiн Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**

1969
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Стахановський завод феросплавiв" - заступник голови правлiння з економiки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2003 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правлiння - Фiнансового директора. Здiйснює методичне керiвництво i
органiзацiю роботи з управадження, удосконалення та пiдвищення ролi економiчних методiв
управлiння. Розробляє i органiзує вправадження заходiв щодо пiдвищення продуктивностi,
ефективностi та рентабельностi виробництва, зниження собiвартостi. Координує дiяльнiсть
економiчних пiдроздiлiв. До компетенцiї Правлiння вiдноситься вирiшення наступних питань: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i
подання їх на затвердження Наглядовiй Радi Товариства; - затвердження штатного розкладу та
посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм Голови та членiв Правлiння); - надання рiчного
звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв; - подання пропозицiй
Наглядовiй Радi щодо визначення складу, джерел формування та порядку використання коштiв
фондiв Товариства; -органiзацiя скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв; подання на
затвердження Наглядовiй Радi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення
про внесення пропозицiй акцiонерiв до порядку денного зборiв; -прийняття рiшення щодо
придбання, продажу, розповсюдження, анулювання Товариством акцiй власного випуску, загальна
номiнальна вартiсть яких не перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства; затвердження складу мандатної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; - Правлiння вирiшує всi
питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
i Наглядової Ради Товариства. Загальнi збори акцiонерiв та/або Наглядова Рада можуть винести
рiшення про передачу на розгляд Правлiнню окремих питань, вiднесених до їх компетенцiї, окрiм
тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради у
вiдповiдностi до законодавства України та цього Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду
без змiн. Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та
не сплачується. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник планово-економiчного вiддiлу, заступник
голови правлiння з економiки, член Правлiння. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоренко Iгор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний спецiалiст Департаменту логiстики СП ТОВ "КЕРШЕР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2009 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правлiння . Визначає, планує, координує роботи з господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства у сферах матерiально-технiчного забезпечення,придбання
сировини, збуту нафтопродуктiв. До компетенцiї Правлiння вiдноситься вирiшення наступних
питань: -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх
виконання; - розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства i подання їх на затвердження Наглядовiй Радi Товариства; - затвердження штатного
розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм Голови та членiв Правлiння); надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв; подання пропозицiй Наглядовiй Радi щодо визначення складу, джерел формування та порядку
використання коштiв фондiв Товариства; -органiзацiя скликання та проведення Загальних зборiв
акцiонерiв; подання на затвердження Наглядовiй Радi порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв; прийняття рiшення про внесення пропозицiй акцiонерiв до порядку денного зборiв; прийняття рiшення щодо придбання, продажу, розповсюдження, анулювання Товариством акцiй
власного випуску, загальна номiнальна вартiсть яких не перевищує 10% Статутного (складеного)
капiталу Товариства; - затвердження складу мандатної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства. Загальнi збори акцiонерiв та/або
Наглядова Рада можуть винести рiшення про передачу на розгляд Правлiнню окремих питань,
вiднесених до їх компетенцiї, окрiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової Ради у вiдповiдностi до законодавства України та цього Статуту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Як посадовiй особi винагорода у
грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не сплачується. Посад на iнших
пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав
посади: головний спецiалiст, член Правлiння. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Арестов Костянтин Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Начальника управлiння ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Має наступнi повноваження: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства та
затвердження його планiв, а також звiтiв про їх виконання; -затвердження бiзнес-планiв дiяльностi
Товариства за поданням Правлiння Товариства; - прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; - визначення й подання на
затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй щодо обсягу та напрямкiв використання
чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням Правлiння Товариства порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх питань, включених до порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори скликає група акцiонерiв); - попереднiй
розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi, наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної
комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв Загальними зборами
акцiонерiв; -призначення аудитора й iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також заслуховування
звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчний стан Товариства; - визначення перелiку
iнформацiї, порядку та засобiв надання такої iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення
про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких
чинним законодавством або Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї iнших органiв
Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та членiв Правлiння, затвердження умов
трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння; -робота по
органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та контроль за виконанням цих рiшень; затвердження максимального розмiру сум за окремими видами операцiй, у межах яких Головою
Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства укладатися, змiнюватися та припинятися
угоди без попереднього погодження зi Наглядовою Радою Товариства, а також надання письмової
згоди на укладання, змiну та припинення угод на суму, яка перевищує встановлений
максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства попередньої згоди на укладення,
змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики, застави, поруки, а також кредитних
договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання Правлiнню попередньої згоди на
придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна номiнальна вартiсть яких перевищує
10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх наступний перепродаж, розповсюдження
серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття рiшень про участь Товариства як
засновника/учасника в господарських товариствах, пiдприємствах, установах та органiзацiях будьяких органiзацiйно-правових форм та форм власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами
Правлiння та надання їм повноважень на виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства; призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства, на час, коли Голову

Правлiння не обрано (не призначено). Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або
натуральнiй формi не нараховується та не сплачується. Обiймає посаду Заступник Начальника
управлiння ВАТ "НК"Роснефть" (Росiйська Федерацiя, 117997, Москва, Софiйська набережна,
26/1). Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа призначений на посаду вiдповiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої
заяви. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями
емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Головний економiст , Заступник
Начальника управлiння, член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солтанов Джаваншир Алi огли
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "РН-Україна", Вiце-президент з правового забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступнi повноваження: - визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв, а також звiтiв про їх виконання; затвердження бiзнес-планiв дiяльностi Товариства за поданням Правлiння Товариства; - прийняття
рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй
щодо обсягу та напрямкiв використання чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням
Правлiння Товариства порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх
питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори
скликає група акцiонерiв); - попереднiй розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi,
наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для
затвердження цих документiв Загальними зборами акцiонерiв; -призначення аудитора й
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також заслуховування звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансовоекономiчний стан Товариства; - визначення перелiку iнформацiї, порядку та засобiв надання такої
iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень

Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та
членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою
та членами Правлiння; -робота по органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
контроль за виконанням цих рiшень; - затвердження максимального розмiру сум за окремими
видами операцiй, у межах яких Головою Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства
укладатися, змiнюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зi Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, змiну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства
попередньої згоди на укладення, змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики,
застави, поруки, а також кредитних договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання
Правлiнню попередньої згоди на придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна
номiнальна вартiсть яких перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття
рiшень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
пiдприємствах, установах та органiзацiях будь-яких органiзацiйно-правових форм та форм
власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами Правлiння та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правлiння Товариства, на час, коли Голову Правлiння не обрано (не
призначено). Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не
нараховується та не сплачується. Обiймає посаду у Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "РНУкраїна" (Україна, 03110, Київ, вул. Соломенська, 11), Вiце-президент з правового забезпечення,
Член Наглядової ради ПРАТ "Лисичанськтехмастила" (Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.
Артемiвська, 61). Загальний стаж роботи - 24 роки. Посадова особа призначений на посаду
вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства,
на пiдставi поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади : Вiце-президентДиректор департаменту з правового забезпечення, Вiце-президент з правового забезпечення
Пiдроздiлу Вiце-президента з правового забезпечення, Вiце-президент з правового забезпечення,
член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савочкiн Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Восток", в.о. головного керуючого директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступнi повноваження: - визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв, а також звiтiв про їх виконання; затвердження бiзнес-планiв дiяльностi Товариства за поданням Правлiння Товариства; - прийняття
рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй
щодо обсягу та напрямкiв використання чистого прибутку Товариства; -затвердження за поданням
Правлiння Товариства порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв й попереднiй розгляд всiх
питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (окрiм випадкiв, коли збори
скликає група акцiонерiв); - попереднiй розгляд рiчного звiту, в тому числi, фiнансової звiтностi,
наданої Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для
затвердження цих документiв Загальними зборами акцiонерiв; -призначення аудитора й
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також заслуховування звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансовоекономiчний стан Товариства; - визначення перелiку iнформацiї, порядку та засобiв надання такої
iнформацiї акцiонерам; -затвердження Положення про Правлiння та iнших внутрiшнiх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - визначення умов оплати працi Голови та
членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою
та членами Правлiння; -робота по органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
контроль за виконанням цих рiшень; - затвердження максимального розмiру сум за окремими
видами операцiй, у межах яких Головою Правлiння Товариства можуть вiд iменi Товариства
укладатися, змiнюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зi Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, змiну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмiр; -надання Головi Правлiння Товариства
попередньої згоди на укладення, змiну та припинення вiд iменi Товариства договорiв позики,
застави, поруки, а також кредитних договорiв, незалежно вiд суми таких договорiв; - надання
Правлiнню попередньої згоди на придбання Товариством акцiй власного випуску, загальна
номiнальна вартiсть яких перевищує 10% Статутного (складеного) капiталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання; - прийняття
рiшень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
пiдприємствах, установах та органiзацiях будь-яких органiзацiйно-правових форм та форм
власностi; -розподiл обов'язкiв мiж Головою i членами Правлiння та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дiй вiд iменi Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правлiння Товариства, на час, коли Голову Правлiння не обрано (не
призначено). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Як посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не
сплачується. Посадова особа призначений на посаду вiдповiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої заяви. Посадова
особа працiє в ТОВ "Восток" (Україна, 03110, Київ, вул. Соломенська, 11), в.о. Головного
керуючого директора. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:
заступник головного фiнансового директора - фiнансовий контролер, директор департаменту
фiнансового контролю, керiвник управлiння фiнансiв, в.о. головного керуючого директора, Член
Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новодворський Ярослав Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер Управлiння внутрiшнього аудиту, ПII "РН-Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Права та обовязки посадової особи: Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку
денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної
комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь у
засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй
та перевiрок зовнiшнiх експертiв, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревiзiйна
комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової
звiтностi товариства та дотримання товариством законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним
зборам або наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки дiяльностi
товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься
iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний
перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Як
посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не
сплачується. Обiймає посаду у Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "РН-Україна" (Україна,
03110, Київ, вул. Соломенська, 11), Менеджер Управлiння внутрiшнього аудиту. Загальний стаж
роботи - 17 рокiв. Посадова особа призначений на посаду вiдповiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої заяви. Посадова
особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями емiтента не
володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади : старший аудитор, Старший внутрiшнiй
аудитор, Старший аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту, Менеджер Управлiння
внутрiшнього аудиту, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

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

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терентьєва Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник начальника управлiння департаменту регiональних продаж ВАТ "НК "Роснефть";
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Права та обовязки посадової особи: Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку
денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної
комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь у
засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй
та перевiрок зовнiшнiх експертiв, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревiзiйна
комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової
звiтностi товариства та дотримання товариством законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним
зборам або наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки дiяльностi
товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься
iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний
перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Як
посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не
сплачується. Обiймає посаду Заступник Начальника управлiння департаменту регiональних
продаж ВАТ "НК"Роснефть" (Росiйська Федерацiя, 117997, Москва, Софiйська набережна, 26/1).
Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р. на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої
заяви. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями
емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади : Менеджер вiддiлу аудиту,

Менеджер вiддiлу планування, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на
розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тен В`ячеслав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер управлiння департаменту регiональних продаж ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 згiдно статуту товариства, до прийняття рiшення про переобрання.
9) Опис
Права та обовязки посадової особи: Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку
денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної
комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь у
засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй
та перевiрок зовнiшнiх експертiв, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревiзiйна
комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової
звiтностi товариства та дотримання товариством законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним
зборам або наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки дiяльностi
товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься
iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний
перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Як
посадовiй особi винагорода у грошовiй та/ або натуральнiй формi не нараховується та не
сплачується. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014р.
на термiн згiдно статуту товариства, на пiдставi поданої заяви. Посадова особа непогашеної

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймав посади : менеджер. Посадова особа не надала згоди на розголошення
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

Голова
Наглядової
ради

Дiдьє Касiмiро

д/н д/н д/н

Член
Наглядової
ради

Конрой Аврiл Марi Анн

Член
Наглядової
ради

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Блiнов Володимир Петрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Правлiння

Чумак Андрiй
Володимирович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Волченко Вiктор
Михайлович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Щокiн Олександр
Анатолiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Федоренко Iгор Петрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Арестов Костянтин
Олександрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Солтанов Джаваншир Алi
огли

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Савочкiн Олександр
Володимирович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Новодворський Ярослав
Вiталiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Терентьєва Олена Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Тен В`ячеслав Васильович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ПРАТ "Лисичанська
нафтова iнвестицiйна
компанiя"

32292929

93113 Луганська . м.
Лисичанськ вул. Свердлова
буд.371 оф.1-А

48674895

86.491026689882

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

таких осiб немає

д.н д\н д\н

0
48674895

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

48674895

0

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

0

0

0

0

0

86.491026689882

48674895

0

0

0

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

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

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

Опис

чергові

позачергові

X
29.04.2014
86.4916
Питання порядку денного визначенi Наглядовою радою товариства. Iнших осiб, що подавали
пропозицiї до порядку денного загальних зборiв немає. Позачерговi загальнi збори не скликались та
проводились. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї
ПАТ "ЛНП". 2. Про затвердження рiчного звiту ПАТ "ЛНП". 3. Про розподiл прибутку i збиткiв ПАТ
"ЛНП" з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Про прийняття рiшення по результатам
розгляд звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Про прийняття рiшення про
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ЛНП". 6. Про визначення
кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". 7. Про обрання членiв Наглядової ради. 8. Про
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються iз членами Наглядової ради ПАТ
"ЛНП", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП". 9. Про прийняття рiшення про
дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. 10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11.
Про попереднє погодження значних правочинiв. 12. Про прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв. ВИРIШИЛИ: По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю в складi: - Чиж Руслан
Васильович; - Косогов Iлля Юрiйович; - Вавак Ольга Петрiвна. По другому питанню: Затвердити
рiчний звiт ПАТ "ЛНП" за 2013 рiк. По третьому питанню: Не розподiляти чистий прибуток ПАТ
"ЛНП" за 2013 рiк у зв'язку з його вiдсутнiстю (збиток склав 16 201 127,61 грн.). По четвертому
питанню: Прийняти до вiдома звiт Голови Правлiння та Наглядової ради ПАТ "ЛНП". По пятому
питанню: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "ЛНП": - Куркiна
Олександра Валентиновича; - Струка Святослава Станiславовича; - Фомiна Вадима Валерiйовича; Малiнського Олексiя Сергiйовича; - Прусакова Геннадiя Анатолiйовича; - Каширцева Олега
Володимировича; - Мальчiкова Володимира Iллiча. По шостому питанню: Визначити кiлькiсний
склад Наглядової ради ПАТ "ЛНП" в кiлькостi 6 членiв - фiзичних осiб. По сьомому питанню: Обрати
до складу Наглядової ради Товариства: - Касiмiро Дiдьє, акцiями Товариства не володiє; - Конрой
Аврiл Марi Анн, акцiями Товариства не володiє; - Блiнова Володимира Петровича, акцiями
Товариства не володiє; - Арестова Костянтина Олександровича, акцiями Товариства не володiє; Савочкiна Олександра Володимировича, акцiями Товариства не володiє; - Солтанова Джаваншира
Алiйовича, акцiями Товариства не володiє. По восьмому питанню: 1. Затвердити умови цивiльноправових договорiв, якi укладаються з членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП" згiдно з додатком до
протоколу. 2. Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ "ЛНП" виконують свої повноваження на
безоплатнiй основi. 3. Обрати Голову правлiння ПАТ "ЛНП" Баженову Любов Володимирiвну
особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП". По
девятому питанню: Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП": Завiйського Михайла Миколайовича.; - Нечая Василя Володимировича; - Волкової Ольги
Миколаївни. По десятому питанню: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП": - Новодворського
Ярослава Вiталiйовича; - Терентьєву Олену Василiвну; - Тена В'ячеслава Васильовича. По
одинадятому питанню: Пропозицiй з одинадцятого питанню порядку денного не надiйшло. У зв'язку з
цим голосування з одинадцятого питання порядку денного не проводилось. По дванадцятому
питанню: Пропозицiй з дванадцятого питання порядку денного не надiйшло. У зв'язку з цим
голосування з дванадцятого питання порядку денного не проводилось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ . м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8

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

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Товариство уклало договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" на обслуговування випуску акцiй в бездокументарнiй формi
iснування. Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю не
потребує отримання лiцензiї.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32346015

Місцезнаходження

02094 м. Київ . Київ вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202.

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3187
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.04.2003

Міжміський код та телефон

(044) 272 5321

Факс

(044) 272 5321

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторська компанiя, що надає послуги аудиту фiнансової звiтностi
ПАТ "ЛНП" за 2013 рiк.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21685166

Місцезнаходження

01033 м. Київ . м. Київ Жилянська, 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263434
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044- 490-05-00

Факс

044- 490-05-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Обслуговує рахунки в цiнних паперах акцiонерiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТIЛЛI УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30373906

Місцезнаходження

03680 УКРАЇНА" м. Київ д/н м. Київ вул. Фiзкультури, буд 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2091
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.06.1999

Міжміський код та телефон

0442841865

Факс

0442841866

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторська компанiя, що надає послуги аудиту фiнансової звiтностi
ПАТ "ЛНП" за 2014 рiк.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.06.2010

453/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000075428

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.05

56277393

2813869.65

100

Опис

Замiна свiдоцтва пов'язана з переведенням випуску акцiй в бездокументарну форму. Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх
ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також щодо фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах в звiтному перiодi не було

XI. Опис бізнесу
В 1976 роцi разом iз запуском Лисичанського нафтопереробного завода , був створенний товаротранспортний пункт. В 1981 роцi пiсля злиття товаро-транспортного пункту та нафтобази
засновано Лисичанське управлiння по забеспеченню нафтопродуктами. Вiдкрите акцiонерне
товариство "Лисичанськнафтопродукт" засновано згiдно з рiшенням Державного комiтету України
по нафтi та газу вiд 2 березня 1994 року за №70 шляхом перетворення державного пiдприємства
"Лисичанське управлiння по забезпеченню нафтопродуктами" у вiдкрите акцiонерне товариство
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року 210/93 "Про корпоратизацiю
державних пiдприємсв". Засновником Товариства є держава в особi Державного комiтету України
по нафтi та газу. Згiдно плану розмiщення акцiй вiдкритого акцiонерного товариства, 100% акцiй
розмiщено та повнiстю оплачено. У 2010 роцi товариство змiнило тип та найменування товариства
на Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт". Протягом звiтного року iнших
важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, видiл) не було.
Оргструктура ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" складається з нафтобази та декiлькох
автозаправочних станцiй. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв у своєму складi товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi
товариства за звiтний перiод у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на 31.12.2014 р складає - 59
осiб та знизилась вiдповiдно до попереднього перiоду на 11 осiб . Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 (немає). Фонд
оплати працi - 3294,1 тис. грн. Зменшення ФОП вiдносно попереднього року склало 31,9 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам, емiтентом не передбачена.
Товариство не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть, з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
В звiтному перiодi будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї, збоку третiх осiб, не надходило.
Основнi положення облiкової полiтики Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики,
застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно
застосовувалися у всiх представлених звiтних перiодах. 3.1. Класифiкацiя активiв i зобов'язань па
оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi У звiтi про фiнансовий стан Товариство
представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та
необоротнi / довгостроковi. Актив є оборотним, якщо: його передбачається реалiзувати або вiн
призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу; вiн
призначений в основному для цiлей торгiвлi; його передбачається реалiзувати протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або вiн являє собою грошовi кошти або їх
еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на його обмiн або використання для
погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.

Усi Iншi активи класифiкуються як необоротнi. Зобов'язання є короткостроковим, якщо: його
передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу; воно утримується в основному
для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення
звiтного перiоду; або у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на
протязi як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Група класифiкує всi
iншi зобов'язання в якостi довгострокових. 3.2. Звiт про сукупний дохiд та звiт про рух грошових
коштiв Товариство подає iнформацiю про фiнансовi результати у єдиному звiтi про сукупний
дохiд i наводить аналiз витрат за функцiями. Звiт про рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi Товариство представляє використовуючи прямий метод. 3.3. Операцiї в iноземнiй
валютi Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом
на дату здiйснення операцiї'. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду. Рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи. Немонетарнi статтi, що
вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом на дату
первинної операцiї. Отриманi доходи I витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку. 3.4Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства Дочiрнiми пiдприємствами є суб'єкти господарювання, що
контролюються Компанiєю. Контроль Iснує тодi, коли Компанiя має повноваження, безпосередньо
чи опосередковано, керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою суб'єкта господарювання для
отримання вигод у результатi його дiяльностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за
собiвартiстю. 3.5. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства Iнвестицiї Товариства в асоцiйованi
пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйоване пiдприємство - це
пiдприємство, на яке Товариство має iстотний вплив. За методом участi в капiталi, Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю з
урахуванням змiн частки Товариства в чистих активах асоцiйованого пiдприємства, що вiдбулися
пiсля первинного визнання. Гудвiл, що вiдноситься до асоцiйованого пiдприємства, включається у
його балансову вартiсть та не амортизується i окремо не тестується на зменшення корисностi. У
звiтi про сукупнi доходи вiдображається частка результатiв дiяльностi асоцiйованого
пiдприємства. При змiнах, що вiдображеннi безпосередньо в капiталi асоцiйованого пiдприємства,
Товариство визнає частку, що належить їй у будь-яких змiнах та розкриває це, якщо доречно, у
звiтi про змiни у власному капiталi. Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають в результатi
операцiй мiж членами Компанiї та асоцiйованим пiдприємством елiмiнуються пропорцiйно частцi
у асоцiйованому пiдприємствi. Частка прибутку або збитку асоцiйованого пiдприємства
вiдображається окремим рядком доходу у звiтi про сукупнi доходи. Вона являє собою прибуток,
що належить власникам асоцiйованого пiдприємства та є прибутком пiсля сплати податкiв та
меншостi неконтрольної частки участi дочiрнiх пiдприємств асоцiйованого пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть асоцiйованого пiдприємства пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть
материнської компанiї'. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у вiдповiднiсть
облiкових полiтик з облiковою полiтикою Товариства. Пiсля застосування методу участi в
капiталi, Товариство визначає чи iснує необхiднiсть додаткового зменшення вартостi iнвестицiї
внаслiдок втрати вартостi. На кожну балансову дату Товариство визначає чи iснують будь-якi
об'єктивнi ознаки зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство. Якщо зменшення
вартостi Iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство було виявлене, Компанiя розраховує суму
зменшення вартостi як рiзницю мiж вiдновлювальною вартiстю та балансовою вартiстю яка
признається у звiтi про сукупнi доходи. У випадку втрати iстотного впливу на асоцiйовану
компанiю Товариство оцiнює i визнає iнвестицiю, що залишилась, за справедливою вартiстю.
РIзипця мiж балансовою вартiстю асоцiйованої компанiї на момент втрати iстотного впливу i
справедливою вартiстю iнвестицiї, що залишилась, i надходженнями вiд вибуття визнається у
складi прибутку або збитку. 3.6. Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть Основнi засоби та
iнвестицiйна нерухомiсть облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної
нерухомостi збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, яке призводить до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати,
що здiйснюються для пiдтримання об'єктiв основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi в

придатному станi, та витрати на сплату вiдсоткiв за користування кредитом включаються до
складу витрат звiтного перiоду. Амортизацiю основних та iнвестицiйної нерухомостi засобiв
обчислюють прямолiнiйним методом. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi
строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та
обладнання 2-15 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв Комп'ютерна технiка 4-5 рокiв Iншi основнi
засоби 1-5 рокiв Незавершене будiвництво та невстановлене устаткування Не амортизується
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї переглядається в кiнцi
кожного фiнансового року. Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на
модернiзацiю та замиту частин активiв, якi подовжують їх термiн корисного використання або
полiпшують здатностi приносиш дохiд. Вартiсть ремонту та технiчного обслуговування об'єктiв
основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у
складi звiту про сукупнi доходи за перiод, у якому вони були понесенi. Фiнансовий результат вiд
вибуття основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi визначається вiднiманням з доходу вiд
вибуття даних активiв їхньої залишкової вартостi. Об'єкти, якi знаходяться в процесi
незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв. При
завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв.
Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. 3.7. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного
визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та
оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрата корисностi. Згiдно з
облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять 5 рокiв. Критерiї
визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2014 року здiйснювалися
пiдприємством у вiдповiдностi до норм МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи", та на пiдставi
"Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв" та облiкової полiтики. Iншi об'єкти
(лiцензiй патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з термiном служби
не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами, враховуються у дебiторськiй
заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i списуються до складу витрат рiвномiрно
впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного забезпечення. Витрати на амортизацiю
нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй категорiї витрат, яка
вiдповiдає функцiї нематерiального активу. 3.8. Визнання виручки Виручка визнається у тому разi,
якщо отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може
бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за
вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз продажу. Товариство аналiзує
договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних
критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Товариство дiйшла
висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для визнання виручки
також повиннi виконуватись такi критерiї: Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума
доходу може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом
власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, пр" доставцi товарiв. Доходи вiд надання
послуг визнається у тому перiодi, у якому вiдповiдна послуга була надана. За всiма фiнансовими
iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i вiдсотковими фiнансовими актпвашi,
класифiкованими як наявнi для продажу, вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що точно дисконтує очiкуванi майбутнi
виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання
фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Вiдсотковий дохiд включається до складу
фiнансового доходу у звiтi про сукупнi доходи. 3.9. Податки Податок на додану вартiсть Доходи,
витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких
випадкiв: ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частiша
витратної статтi, залежно вiд обставин; Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається

з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується
податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської
заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан. Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених компанiями в їх
податкових декларацiях. В 2014 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18%.
Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi,
що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами.
Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом
зобов'язань станом на дату складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою
активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях. На
кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв
i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового
активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та
податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя
активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових
ставок i положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується
операцiй, якi облiковуються не в звiтi про сукупнi доходи, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений
податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу,
вiдображається в складi капiталу. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати
поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi
податковi активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного
податкового органу. 3.10, Фiнансовi iнструмента - первiсне визнання i подальша оцiнка Фiнансовi
активи Первiсне визнання, та оцiнка Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи
класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю; позики та дебiторська
заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як
похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство
визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi При первiсному визнаннi
фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у вiшалку, якщо Iнвестицiї не
класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї'. Всi звичайнi
операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у
строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, вiдображаються на дату
операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. Подальша
оцiнка Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб. Позики i
дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або
обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi
фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiненiм. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат,
якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки, Амортизацiя на основi використання
ефективної вiдсоткової ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi
доходи. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупнi доходи у складi Iнших
операцiйних витрат. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює
наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли
iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля
первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддасться
надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група

боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою
заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а
також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової
реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на
наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що
пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що
знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Позики та дебiторська заборгованiсть Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за
амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних
ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими
активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки
знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його
значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає ЦI активи на предмет знецiнення на
сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або
продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет
знецiнення. За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу I приведеною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi)- Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за
первiсною ефективною вiдсотковою ставкою за фiнансовим активом. Якщо вiдсоткова ставка за
позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну
ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку
резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупнi доходи. Нарахування вiдсоткового доходу за
зниженою балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на вiдсотковiй ставцi, використовуванiй для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з мстою оцiнки збитку вiд знецiнення. Вiдсотковi
доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi доходи. Позики
разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх
вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Групi.
Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або
зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше
визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку
резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума
вiдновлення визнається у складi витрат Iз фiнансування у звiтi про сукупнi доходи. Фiнансовi
зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї
МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як
iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi
зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за
справедливою вартiстю, зменшеною у випадку позик i кредитiв на витрати безпосередньо
пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та
iншу кредиторську заборгованiсть i вiдсотковi кредити та позики. Подальша оцiнка Пiсля
первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком
погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку
погашення оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання, вiдсотковi кредити i позики
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Доходи I витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупнi доходи
при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної
вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй
при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємного частиною ефективної вiдсоткової
ставки. Амортизацiя ефективної вiдсоткової ставки включається до складу фiнансових витрат у
звiтi про сукупнi доходи. Припинення визнання Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про

фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi,
така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в балансовiй вартостi визнається у звiтi про сукупнi
доходи. Згортання фiнансових iнструментiв Згортання фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi здiйснюється тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права провести згортання визнаних сум та намiру здiйснити розрахунок на неттоосновi або реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання. Справедлива вартiсть
фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими
здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових
котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на
продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат за угодою. Для фiнансових iнструментiв,
торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом
застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн
нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання поточної справедливої
вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
оцiнки. 3.11. Запаси Запаси оцiнюються за меншого з двох величин: собiвартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї. При вибуттi їх оцiнка здiйснюється по середньозваженiй собiвартостi. Чиста
вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi
за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до
готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 3.12. Зменшення корисностi нефiнансових активiв Станом
на кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо
такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення
корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. Вартiсть
очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: справедлива
вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, та
вартостi використання актi ту. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для
окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, в основному,
незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова
вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим
та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання майбутнi
грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає
поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. При визначеннi
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовується вiдповiдна методика
оцiнки. Щ розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними
iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi активiв визнаються в у
звiтi про сукупнi доходи, за винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в
складi iншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також
визнаються в складi iншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. На кожну
звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi
активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується
вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, якi
використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання
збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до
його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був
би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про
сукупнi доходи, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В
останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 3.13.
Передплати виданi Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у
рахунках (разом з ПДВ), за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв

зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що
Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат.
Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути
вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi доходи в складi
iнших операцiйних витрат. 3.14. Грошовi кошти Грошовi кошти, що представленi в звiтi про
фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку та готiвки в касi. 3.15.
Резерви Резерв визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що резерв повнiстю або частково буде
вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як
окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що
вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за
вирахуванням вiдшкодування. У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим,
сума резерву визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, Iз
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi, а також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi
дисконтування, збiльшення суми резерву, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi
витрати. 3.16. Потенцiйнi активи та зобов'язання Потенцiйнi активи не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли
приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є
вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi Потенцiйнi зобов'язання не
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у
випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є можливим, та суми таких потокiв
можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за
винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є
маловiрогiдною.
Предметом дiяльностi Товариства є: - придбання та продаж нафтопродуктiв; - оптова та роздрiбна
торгiвля нафтопродуктами; - роздрiбний продаж паливно-мастильних матерiалiв через мережу
стацiонарних АЗС; - послуги з приймання, зберiгання та вiдвантаження нафтопродуктiв; транспортно-експедицiйнi послуги в межах України та пiд час перевезень зовнiшньоторгiвельних i
транзитних вантажiв по територiї України; - орендна та лiзингова дiяльнiсть; - закупiвля, оптова та
роздрiбна торгiвля промисловими та продовольчими товарами народного споживання,
агропромислової та господарської продукцiї; - здiйснення iнших видiв дiяльностi, що не
забороненi законодавством та вiдповiдають метi створення Товариства. Чистий дохiд вiд реалiзацiї
продукцiї ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" за 2014 рiк становить 12365 тис. грн. та скоротився у
порiвняннi з попереднiм перiодом майже у 2 рази. Основним видом дiяльностi є продаж
нафтопродуктiв. Основними ринками збуту та основними клiєнтами є промисловi,
сiльхозгосподарськi пiдприємства та фiзичнi особи Луганської областi. Можливi обсяги реалiзацiї
на рiк - близько 100 тис. тонн бензинiв та дизельного пального. Товариство не здiйснює продаж
продукцiї на експорт. Середньореалiзаiйнi цiни коливались протягом року, та у середньому
дорiвнювали середньоринковим цiнам на пальне у регiонi. Канали збуту -оптова та роздрiбна
торгiвля через мережу АЗС по ринковим цiнам, шляхом укладення договорiв з iснуючими
клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу - прямi та передбачають
зацiкавлення клiєнтiв у пiдтримцi стосункiв за рахунок оптимальних цiн, знижок, високої якостi
нафтопродуктiв. Основним постачальником нафтопродуктiв є ТОВ "ВОСТОК" . Для галузi
характерен високий рiвень конкуренцiї. Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонного фактору обсяг реалiзацiї нафтопродуктiв збiльшується у весняно-лiтнiй перiод. Заходи емiтента щодо
зменшення ризикiв полягають у вивченнi ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Для
захисту своєї дiяльностi, пiдприємство розширює ринки збуту та постiйно покращує якiсть

нафтопродуктiв.
Товариство є власником 3'443'632 (три мiльйони чотириста сорок три тисячi шiстсот тридцять
двох) акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна на загальну суму 860'908грн., емiтованих ПРАТ
"Лисичанськтехмастила", що складає 99,65649% статутного капiталу емiтента. Товариством,
згiдно Договору з ВАТ "ЛИНОС" вiд 16.05.2008р. №510/2008/АХ придбанi 47,123323%
корпоративних прав Виробничого Об єднання "Домобудiвельник", що належали ВАТ "ЛИНОС" i
склали станом на 31.12.2008р. 55,71283% вiд загального розмiру корпоративних прав учасникiв.
Загальний розмiр корпоративних прав ВО "Домобудiвельник" 1 724,00 тис. грн. До складу iнших
довгострокових фiнансових iнвестицiй було включено вартiсть придбаних акцiй та iнших
корпоративних прав наступних пiдприємств: Назва емiтента: " АКБ "Український комунальний
Банк" - акцiй 126'000 шт. на суму 126,0 тис. грн. У 2009- 2014 роках значних придбань або
вiдчужень активiв не було.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами, зокрема мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними
пiдприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку у звiтному роцi
не було.
Основними засобами емiтент користується з моменту iснування пiдприємства та знаходяться в
задовiльному станi. За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних засобiв не було. Ступiнь
зносу 77 %.Сума зносу складає 23914 тис.грн. Використання активiв пiдприємства на екологiчнi
питання не позначаються . Основнi засоби знаходяться в м. Лисичанськ, Севєродонецьк, Рубiжне.
Пiдприємство планує удосконалення основних засобiв, згiдно з проектом "Модернiзацiя
нафтобази" ( опис в роздiлi стратегiя подальшої дiяльностi емiтента).
Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть емiтента: - вкрай нестабiльна полiтична,
економiчна та соцiальна ситуацiя в Українi, загроза вiйськових дiй; - зниження цiн на нафту; знецiнення гривнi; - пiдвищення податкiв,акцизiв; - рiзке падiння виручки у звязку iз стагнацiєю
економiки регiону; Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв: - пiдвищення якостi нафтопродуктiв
та обслуговування; - Вкладення в реконструкцiю пiдприємства.
В 2014 роцi штрафи, пенi, неустойки не сплачувались.
Фiнансування дiяльностi товариства проводиться за рахунок власних коштiв. Полiтика
пiдприємства в областi фiнансування дiяльностi знаходиться в постiйному пiдвищеннi частки
власного капiталу. Залучення капiталу забезпечує прибуток та формування джерел фiнансування
для поточних потреб, капiтальних витрат на технiчне переобладнання, реконструкцiю. Структура
фiнансування капiталу товариства станом на 31.12.2014 року становить: - власний капiтал
дорiвнює 32754 тис.грн., або 86 % усiєї валюти балансу; - зобов'язання - 5294 тис.грн., або 14 %
валюти балансу. Станом на 31.12.2014 року Коефiцiєнт загальної лiквiдностi становить 6,65 що
бiльше нормативного значення 1,00-2,00 Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 6,11 що бiльше
нормативного значення 0,60-0,80 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,23 що менше нормативного
значення 0,25-0,5 Фiнансовий стан пiдприємства можна охарактеризувати, як стiйкий.
Робота пiдприємства проводиться на пiдставi прямих договорiв. Пiдприємство укладає договори
по мiрi появи замовника i на 31.12.2014 р укладених, але не виконаних договорiв немає.

Пiдприємство має iнвестицiйний проект у розмiрi 5,0 млн. долл.США "Модернiзацiя нафтобази
ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" Прiоритетним напрямком цього проекту є: - розвиток
логiстичної системи; - пiдвищення ефективностi системи розподiлу та вiдвантаження
нафтопродуктiв; - зниження витрат на доставку нафтопродуктiв. Реалiзацiя проекту логiстичної
стратегiї дозволить розширити географiю реалiзацiї нафтопродуктiв, зменшення витрат
нафтопродуктiв при доставцi клiєнтам. Станом на кiнець звiтного перiоду реалiзацiя
iнвестицiйного проекту зупинена у звязку з глибокою полiтичною та економiчною кризою у
державi.
Емiтент в 2014 роцi дослiдження та розробки не проводив.
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає
емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi
особи емiтента вiдсутнi.
Iншої суттєвої iнформацiї для iнвесторiв немає.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

9655

7112

0

0

9655

7112

будівлі та
споруди

5972

5041

0

0

5972

5041

машини та
обладнання

2518

1271

0

0

2518

1271

транспортні
засоби

28

0

0

0

28

0

1137

800

0

0

1137

800

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

9655

7112

0

0

9655

7112

Найменування
основних засобів

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Товариство має
основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Всi основнi засоби знаходяться пiд охороною.
Термiни користування основними засобами визначаються комiсiєю по основним засобам та
вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв
вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Первiсна вартiсть основних засобiв: Станом на
31.12.2014 року на балансi Товариства значиться основних засобiв, за первiсною вартiстю на суму
31026 тис.грн. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах. В структурi основних
засобiв значну долю складають будiвлi та споруди , та машини та обладнання. Ступiнь зносу
основних засобiв: Станом на 31.12.2014 року ступiнь зносу основних засобiв складає 77 вiдсоткiв.
Ступiнь використання основних засобiв: У звiтному роцi ступiнь використання основних засобiв
складає 52 %. Сума нарахованого зносу: За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2014 року сума
амортизацiї всiх основних засобiв складає 2601 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року знос основних
засобiв складає 23914 тис.грн. У звiтному роцi вартiсть основних засобiв значно не змiнювалась.
Переоцiнки основних засобiв у 2014 роцi не було. Товариство не має обмеження щодо
використання свого майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

32754

42850

Статутний капітал
(тис. грн.)

2814

2814

Скоригований

2814

2814

статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(32754.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(2814.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

5

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

1551

X

X

Інші зобов'язання

X

3738

X

X

Усього зобов'язань

X

5294

X

X

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

Опис:

Непогашених кредитiв банкiв немає. Зобов'язань за цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та
податкових зобов'язань немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.04.2014

30.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

15.05.2014

15.05.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.11.2014

01.12.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

15.12.2014

16.12.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА"
30373906
03680 УКРАЇНА м. Київ вул. Фiзкультури,
буд 28

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

2091 02.06.1999

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та керiвництву Публiчного акцiонерного товариства
"Лисичанськнафтопродукт" Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Лисичанськнафтопродукт" (надалi - Компанiя), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Компанiї на 31
грудня 2014 року, звiт про сукупний дохiд, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
складання I достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. ЦI стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали
достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що Компанiя знаходиться на територiї, наближеної до зони проведення
АТО, ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв, основних засобiв i капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2014.
Характер бiзнес процесiв Компанiї та структура товарно-матерiальних цiнностей та необоротних активiв не дала нам
можливостi переконатися за допомогою iнших аудиторських процедур в наявностi запасiв, основних засобiв i

капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2014. Умовно - позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу
питання викладеного у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати
та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф i) Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 6
"Безперервнiсть дiяльностi" до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй зазначено, що Компанiя за рiк, що закiнчився 31 грудня
2014р. та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р. зазнала чистого збитку на суму 10 096 тисяч гривень та 16 201 тисячу
гривень вiдповiдно. Цi обставини, якi разом з iншими питаннями, викладеними у Примiтцi 6 "Безперервнiсть
дiяльностi", вказують на iснування Iстотної невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви щодо здатностi
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. ii) Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 16 "Умовнi,
контрактнi зобов'язання та операцiйнi ризики" до цiєї фiнансової звiтностi, яка описує поточну полiтичну кризу в
Українi. Вплив триваючої економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi в Українi, а також їх остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою ймовiрнiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку
України i операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Наша думка не мiстить квалiфiкацiї з цього питання. Партнер ТОВ
"БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА' 07 квiтня 2015 року Київ, Україна
д/н
д/н
д/н

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

6

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

6

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

5

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): У складi Наглядової ради не можуть бути особи, якi входять до
складу Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

так, створено
ревізійну комісію

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

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

X
X
д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

03484062

за КОАТУУ 4411800000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

46.71
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Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
93117 Луганська область Попаснянський
Лисичанськ Артемiвська,61, т.0645199775

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

288

174

0

первісна вартість

1001

667

667

0

накопичена амортизація

1002

379

493

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

8590

7112

0

первісна вартість

1011

34051

31026

0

знос

1012

25461

23914

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

1065

0

0

первісна вартість

1016

1401

0

0

знос

1017

336

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

6677

6582

0

інші фінансові інвестиції

1035

126

126

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

1688

1585

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

18434

15579

0

Запаси

1100

4585

1824

0

Виробничі запаси

1101

458

569

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

4127

1255

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

875

1276

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

194

295

0

з бюджетом

1135

348

1316

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

338

338

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15668

16904

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

7312

808

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

7311

807

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1052

23

0

Усього за розділом II

1195

30034

22446

0

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

1200

23

23

0

Баланс

1300

48491

38048

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2814

2814

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

395

395

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

39641

29545

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

42850

32754

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

370

1551

0

Довгострокові забезпечення

1520

628

370

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

998

1921

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4282

2476

0

за розрахунками з бюджетом

1620

44

5

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2

9

0

за одержаними авансами

1635

0

209

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

672

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

315

2

0

Усього за розділом IІІ

1695

4643

3373

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

48491

38048

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до
фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi

Керівник

Чумак Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Ярощук Неллi Миколаївна (за довiренiстю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

12365

23276

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 11538 )

( 22387 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

827

889

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

158

748

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5463 )

( 4785 )

Витрати на збут

2150

( 6586 )

( 7845 )

Інші операційні витрати

2180

( 908 )

( 2037 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 11972 )

( 13030 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

4091

0

Інші доходи

2240

94

308

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2214 )

( 3447 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 95 )

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 32 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 10096 )

( 16201 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 10096 )

( 16201 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-10096

-16201

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1382

1245

Витрати на оплату праці

2505

3624

3326

Відрахування на соціальні заходи

2510

1222

1111

Амортизація

2515

2715

3140

Інші операційні витрати

2520

4014

5845

Разом

2550

12957

14667

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

56277393

56277393

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

56277393

56277393

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.1793971

-0.2878776

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.1793971

-0.2878776

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до
фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi

Керівник

Чумак Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Ярощук Неллi Миколаївна (за довiренiстю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

14195

27888

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

251

376

Надходження від повернення авансів

3020

0

8018

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

94

300

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

122

444

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

2135

49

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 17346 )

( 38619 )

Праці

3105

( 2917 )

( 2751 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1342 )

( 1354 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1073 )

( 853 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( 273 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

( 580 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 350 )

( 189 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 80 )

( 363 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 160 )

( 165 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-6471

-7219

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 33 )

( 43 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-33

-43

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-6504

-7262

Залишок коштів на початок року

3405

7312

14574

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

808

7312

Примітки

Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до
фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi

Керівник

Чумак Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Ярощук Неллi Миколаївна (за довiренiстю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

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

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт не заповнюється

Керівник

Чумак Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Ярощук Неллi Миколаївна (за довiренiстю)

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

2814

0

395

0

39641

0

0

42850

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

2814

0

395

0

39641

0

0

42850

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-10096

0

0

-10096

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-10096

0

0

-10096

Залишок на
кінець року

4300

2814

0

395

0

29545

0

0

32754

Примітки

Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Керівник

Чумак Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Ярощук Неллi Миколаївна (за довiренiстю)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про Товариство Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт" (далi "Компанiя" або "Товариство") було створене та зареєстроване вiдповiдно до законодавства
України 10 березня 1994 р. Дiяльнiсть Товариства включає: Придбання, переробку i продаж нафти
на нафтопродуктiв; Оптову та роздрiбну торгiвлю нафтою i продуктами органiчного синтезу
нафти на нафтопродуктiв; Роздрiбний продаж паливно-мастильних матерiалiв через мережу
стацiонарних АЗС. Також, Товариство має лiцензiю серiї АГ №503963 вiд 27.01.11р., видану
Мiнiстерством транспорту та зв'язку України на надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом. Мiсцезнаходження Товариства: 93117,
Луганська обл., М Лисичанськ, вул. Артемiвська, 61. Середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї
протягом 2014 року складала 64 спiвробiтника (2013: 70 спiвробiтникiв). Найбiльшим власником
акцiй Товариства (бiльше 10%) є Приватне акцiонерне товариство "Лисичанська нафтова
iнвестицiйна компанiя" - 86,4910%. Решта акцiй роздрiбнена мiж великою кiлькiстю юридичних та
фiзичних осiб. 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї,
затвердженiй Радого з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Дана
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за
винятком випадкiв, розкритих в облiковiй полiтицi далi. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у
гривнях (тис. грн), а всi суми округленi до цiлих тисяч, якщо не зазначено iнше. 3. Основнi
положення облiкової полiтики Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики,
застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно
застосовувалися у всiх представлених звiтних перiодах. 3.1. Класифiкацiя активiв i зобов'язань па
оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi У звiтi про фiнансовий стан Товариство
представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та
необоротнi / довгостроковi. Актив є оборотним, якщо: його передбачається реалiзувати або вiн
призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу; вiн
призначений в основному для цiлей торгiвлi; його передбачається реалiзувати протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або вiн являє собою грошовi кошти або їх
еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на його обмiн або використання для
погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi Iншi активи класифiкуються як необоротнi. Зобов'язання є короткостроковим, якщо: його
передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу; воно утримується в основному
для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення
звiтного перiоду; або у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на
протязi як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Група класифiкує всi
iншi зобов'язання в якостi довгострокових. 3.2. Звiт про сукупний дохiд та звiт про рух грошових
коштiв Товариство подає iнформацiю про фiнансовi результати у єдиному звiтi про сукупний
дохiд i наводить аналiз витрат за функцiями. Звiт про рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi Товариство представляє використовуючи прямий метод. 3.3. Операцiї в iноземнiй
валютi Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом
на дату здiйснення операцiї'. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду. Рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи. Немонетарнi статтi, що
вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом на дату
первинної операцiї. Отриманi доходи I витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку. 3.4
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства Дочiрнiми пiдприємствами є суб'єкти господарювання, що
контролюються Компанiєю. Контроль Iснує тодi, коли Компанiя має повноваження, безпосередньо
чи опосередковано, керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою суб'єкта господарювання для

отримання вигод у результатi його дiяльностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за
собiвартiстю.
Продовження тексту приміток
3.5. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства Iнвестицiї Товариства в асоцiйованi пiдприємства
облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйоване пiдприємство - це пiдприємство, на яке
Товариство має iстотний вплив. За методом участi в капiталi, Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю з урахуванням змiн
частки Товариства в чистих активах асоцiйованого пiдприємства, що вiдбулися пiсля первинного
визнання. Гудвiл, що вiдноситься до асоцiйованого пiдприємства, включається у його балансову
вартiсть та не амортизується i окремо не тестується на зменшення корисностi. У звiтi про сукупнi
доходи вiдображається частка результатiв дiяльностi асоцiйованого пiдприємства. При змiнах, що
вiдображеннi безпосередньо в капiталi асоцiйованого пiдприємства, Товариство визнає частку, що
належить їй у будь-яких змiнах та розкриває це, якщо доречно, у звiтi про змiни у власному
капiталi. Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж членами
Компанiї та асоцiйованим пiдприємством елiмiнуються пропорцiйно частцi у асоцiйованому
пiдприємствi. Частка прибутку або збитку асоцiйованого пiдприємства вiдображається окремим
рядком доходу у звiтi про сукупнi доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам
асоцiйованого пiдприємства та є прибутком пiсля сплати податкiв та меншостi неконтрольної
частки участi дочiрнiх пiдприємств асоцiйованого пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть
асоцiйованого пiдприємства пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть материнської
компанiї'. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у вiдповiднiсть облiкових
полiтик з облiковою полiтикою Товариства. Пiсля застосування методу участi в капiталi,
Товариство визначає чи iснує необхiднiсть додаткового зменшення вартостi iнвестицiї внаслiдок
втрати вартостi. На кожну балансову дату Товариство визначає чи iснують будь-якi об'єктивнi
ознаки зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство. Якщо зменшення вартостi
Iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство було виявлене, Компанiя розраховує суму зменшення
вартостi як рiзницю мiж вiдновлювальною вартiстю та балансовою вартiстю яка признається у
звiтi про сукупнi доходи. У випадку втрати iстотного впливу на асоцiйовану компанiю Товариство
оцiнює i визнає iнвестицiю, що залишилась, за справедливою вартiстю. РIзипця мiж балансовою
вартiстю асоцiйованої компанiї на момент втрати iстотного впливу i справедливою вартiстю
iнвестицiї, що залишилась, i надходженнями вiд вибуття визнається у складi прибутку або збитку.
3.6. Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
знецiнення. Первiсна вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi збiльшується на суму
витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, яке призводить до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання
об'єктiв основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi в придатному станi, та витрати на сплату
вiдсоткiв за користування кредитом включаються до складу витрат звiтного перiоду. Амортизацiю
основних та iнвестицiйної нерухомостi засобiв обчислюють прямолiнiйним методом. Середнi
перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi:
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та обладнання 2-15 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв
Комп'ютерна технiка 4-5 рокiв Iншi основнi засоби 1-5 рокiв Незавершене будiвництво та
невстановлене устаткування Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного
використання та метод амортизацiї переглядається в кiнцi кожного фiнансового року.
Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замиту частин
активiв, якi подовжують їх термiн корисного використання або полiпшують здатностi приносиш
дохiд. Вартiсть ремонту та технiчного обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не
вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про сукупнi
доходи за перiод, у якому вони були понесенi. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв
та iнвестицiйної нерухомостi визначається вiднiманням з доходу вiд вибуття даних активiв їхньої
залишкової вартостi. Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва,
капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв. При завершеннi будiвництва вартiсть

об'єкта переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного
будiвництва не нараховується. 3.7. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи первiсно
визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю,
придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи амортизуються
прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на
предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрата корисностi. Згiдно з облiковою
полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять 5 рокiв. Критерiї визнання,
оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2014 року здiйснювалися
пiдприємством у вiдповiдностi до норм МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи", та на пiдставi
"Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв" та облiкової полiтики. Iншi об'єкти
(лiцензiй патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з термiном служби
не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами, враховуються у дебiторськiй
заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i списуються до складу витрат рiвномiрно
впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного забезпечення. Витрати на амортизацiю
нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй категорiї витрат, яка
вiдповiдає функцiї нематерiального активу. 3.8. Визнання виручки Виручка визнається у тому разi,
якщо отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може
бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за
вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз продажу. Товариство аналiзує
договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних
критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Товариство дiйшла
висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для визнання виручки
також повиннi виконуватись такi критерiї: Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума
доходу може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом
власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, пр" доставцi товарiв. Доходи вiд надання
послуг визнається у тому перiодi, у якому вiдповiдна послуга була надана. За всiма фiнансовими
iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i вiдсотковими фiнансовими актпвашi,
класифiкованими як наявнi для продажу, вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що точно дисконтує очiкуванi майбутнi
виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання
фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Вiдсотковий дохiд включається до складу
фiнансового доходу у звiтi про сукупнi доходи. 3.9. Податки Податок на додану вартiсть Доходи,
витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких
випадкiв: ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частiша
витратної статтi, залежно вiд обставин; Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається
з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується
податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської
заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан. Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених компанiями в їх
податкових декларацiях. В 2014 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18%.
Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi,
що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами.
Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом
зобов'язань станом на дату складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою
активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях. На
кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв
i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового

активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та
податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя
активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових
ставок i положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується
операцiй, якi облiковуються не в звiтi про сукупнi доходи, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений
податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу,
вiдображається в складi капiталу. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати
поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi
податковi активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного
податкового органу. 3.10, Фiнансовi iнструмента - первiсне визнання i подальша оцiнка Фiнансовi
активи Первiсне визнання, та оцiнка Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи
класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю; позики та дебiторська
заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як
похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство
визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi При первiсному визнаннi
фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у вiшалку, якщо Iнвестицiї не
класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї'. Всi звичайнi
операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у
строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, вiдображаються на дату
операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. Подальша
оцiнка Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб. Позики i
дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або
обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi
фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiненiм. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат,
якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки, Амортизацiя на основi використання
ефективної вiдсоткової ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi
доходи. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупнi доходи у складi Iнших
операцiйних витрат. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює
наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли
iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля
первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддасться
надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група
боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою
заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а
також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової
реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на
наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що
пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що
знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Позики та дебiторська заборгованiсть Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за
амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних
ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими
активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки
знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його
значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає ЦI активи на предмет знецiнення на
сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або

продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет
знецiнення. За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу I приведеною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi)- Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за
первiсною ефективною вiдсотковою ставкою за фiнансовим активом. Якщо вiдсоткова ставка за
позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну
ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку
резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупнi доходи. Нарахування вiдсоткового доходу за
зниженою балансовою вартiстю триває, 'рунтуючись на вiдсотковiй ставцi, використовуванiй для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з мстою оцiнки збитку вiд знецiнення. Вiдсотковi
доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi доходи. Позики
разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх
вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Групi.
Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або
зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше
визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку
резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума
вiдновлення визнається у складi витрат Iз фiнансування у звiтi про сукупнi доходи. Фiнансовi
зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї
МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як
iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi
зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за
справедливою вартiстю, зменшеною у випадку позик i кредитiв на витрати безпосередньо
пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та
iншу кредиторську заборгованiсть i вiдсотковi кредити та позики. Подальша оцiнка Пiсля
первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком
погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку
погашення оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання, вiдсотковi кредити i позики
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Доходи I витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупнi доходи
при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної
вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй
при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємного частиною ефективної вiдсоткової
ставки. Амортизацiя ефективної вiдсоткової ставки включається до складу фiнансових витрат у
звiтi про сукупнi доходи. Припинення визнання Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про
фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi,
така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в балансовiй вартостi визнається у звiтi про сукупнi
доходи. Згортання фiнансових iнструментiв Згортання фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi здiйснюється тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права провести згортання визнаних сум та намiру здiйснити розрахунок на неттоосновi або реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання. Справедлива вартiсть
фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими
здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових
котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на
продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат за угодою. Для фiнансових iнструментiв,
торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом
застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн

нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання поточної справедливої
вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
оцiнки.
Продовження тексту приміток
3.11. Запаси Запаси оцiнюються за меншого з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. При вибуттi їх оцiнка здiйснюється по середньозваженiй собiвартостi. Чиста вартiсть
реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до
готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 3.12. Зменшення корисностi нефiнансових активiв Станом
на кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо
такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення
корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. Вартiсть
очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: справедлива
вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, та
вартостi використання актi ту. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для
окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, в основному,
незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова
вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим
та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання майбутнi
грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає
поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. При визначеннi
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовується вiдповiдна методика
оцiнки. Щ розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними
iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi активiв визнаються в у
звiтi про сукупнi доходи, за винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в
складi iншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також
визнаються в складi iншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. На кожну
звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi
активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується
вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, якi
використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання
збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до
його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був
би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про
сукупнi доходи, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В
останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 3.13.
Передплати виданi Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у
рахунках (разом з ПДВ), за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв
зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що
Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат.
Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути
вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi доходи в складi
iнших операцiйних витрат. 3.14. Грошовi кошти Грошовi кошти, що представленi в звiтi про
фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку та готiвки в касi. 3.15.
Резерви Резерв визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що резерв повнiстю або частково буде
вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як
окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що

вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за
вирахуванням вiдшкодування. У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим,
сума резерву визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, Iз
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi, а також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi
дисконтування, збiльшення суми резерву, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi
витрати. 3.16. Потенцiйнi активи та зобов'язання Потенцiйнi активи не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли
приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є
вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi Потенцiйнi зобов'язання не
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у
випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є можливим, та суми таких потокiв
можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за
винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є
маловiрогiдною. 4. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу Нижче наводяться
стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску
фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в
силу. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструмента" У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструментiв), яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за
фiнансовими Iнструментами i замiнює МСФЗ (IАS) 39 "Фiнансовi iнструменти; визнання та
оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї
та оцiнки, знецiнення та облiку хеджувания. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013)
допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015. Застосування
МСФЗ (IFRS) 9 не буде мати впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань
Товариства. МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" МСФЗ (IFRS) 14 є
необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного
регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовувалися ними дiючих принципiв
облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого
застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки
вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким
залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт
вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики, а
також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї'. МСФЗ (IFRS) 14 набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Оскiльки
Товариство вже готує звiтнiсть за МСФЗ, даний стандарт не застосовний до його фiнансової
звiтностi. Поправки до МСФЗ (IАS) 19 "Пенсiйнi програми з визначеною виплатою: Внески
працiвникiв" МСФЗ (IАS) 19 вимагає, щоб органiзацiя враховувала внески працiвникiв або третiх
сторiн при облiку пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо внески пов'язанi з послугами,
вони вiдносяться на перiоди надання послуг як вiд'ємну винагороду. Поправки роз'яснюють, що
якщо сума внескiв не залежить вiд стажу роботи, органiзацiя має право визнавати такi внески в
якостi зменшення вартостi послуг в тому перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги, замiсть
вiднесення внескiв на перiоди надання послуг. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за
договорами з клiєнтами" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель,
що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами.
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке
органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ
(IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки. Новий
стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання

виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням
модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В
даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на
вiдповiдну дату вступу в силу. 5. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i
визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на
представленi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiночних
значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань
до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення
та оцiнки. Судження У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво
використовувало наступнi судження, надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в
фiнансовiй звiтностi: Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи
контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та
нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору
мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного
управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво
вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством
податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Принцип безперервностi дiяльностi Дана
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який
передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi.
Оцiнка керiвництва Товариства стосовно допущення про безперервнiсть дiяльностi наведенi в
Примiтцi 6. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються
майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi
значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом фiнансового року. Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi
податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на валовi витрати, якщо
Iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути
використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених
податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього
оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому. Резерв на
сумнiвну дебiторську заборгованiсть Визначення можливостi вiдновлення належної суми вiд
клiєнтiв включає в себе iдентифiкацiю, чи є об'єктивнi ознаки знецiнення. Безнадiйнi борги
списуються в разi їх виявлення, в тiй мiрi, що це можливо i визначаються iндивiдуально для
кожного елемента. У випадках, коли цей процес не представляється можливим, проводиться
сукупна оцiнка знецiнення. Як наслiдок, знецiнення вимагає iстотного судження i може iстотно
впливати на балансову вартiсть дебiторської заборгованостi на звiтну дату (як це вiдображено в
Примiтцi 10). Резерви па знецiнення запасiв Компанiя створює резерв по застарiлим i нелiквiдним
матерiалами i готовiй продукцiї'. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш
достовiрної iнформацiї, доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат,
безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї
пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiї, що облiковуються за
методом участi в капiталi Товариство визначає вартiсть iнвестицiй у асоцiйованi компанiї за
методом участi в капiталi. Оцiнка вартостi iнвестицiї базується на фiнансовiй iнформацiї об'єкту
iнвестування за звiтний перiод доступної на дату оцiнки. б. Безперервнiсть дiяльностi Протягом
року, що закiнчився 31 грудня 2014 Компанiя заробила чистин збиток у розмiрi 10 096 тис. грн.
Крiм цього, протягом звiтного перiоду спостерiгалося зростання економiчної i полiтичної
нестабiльностi в Українi. Здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на основi принципу
безперервностi дiяльностi залежить вiд здатностi компанiї залучати додатковi позики або капiтал,
у разi необхiдностi. Керiвництво впевнено, що Товариство має у своєму розпорядженнi достатнi
можливостi по залученню додаткових позикових коштiв вiд ВАТ "НК "Роснефть"(материнська

компанiя) для погашення потенцiйних зобов'язань, а також розраховує на надходження грошових
коштiв за рахунок основної дiяльностi. Також, пiдприємство продовжує стежити за економiчною
та полiтичного ситуацiєю i здiйснювати комплекс заходiв з мiнiмiзацiї впливу можливих ризикiв.
У мiру розвитку подiй оцiнка ризикiв постiйно переглядається. У зв'язку з вищевказаним ми
вважаємо, що Товариство зможе реалiзовувати свої активи i виконувати зобов'язання в мiру
настання термiну їх погашення i продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi Додається
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про те, що пiдприємство буде
продовжувати нормальну господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Вiдповiдно, дана
звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що пiдприємство не зможе
дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi. Фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
Товариство є власником 3 443 632 акцiї, емiтованих ПрАТ "Лисичанськтехмастила", що становить
99,65649% статутного капiталу емiтента, i корпоративних прав ВО "Домостроiтель", що становить
55,71283 % статутного капiталу. Собiвартiсть iнвестицiї Товариства в ПрАТ
"Лисичанськтехмастила" на дату iнвестування становила 681 тисяч грн. Станом на 31 грудня 2014
дана iнвестицiя облiковується за мiнусом витрат вiд знецiнення у сумi 681 тисяча гривень (2013:
681 тисяча гривень). Собiвартiсть iнвестицiї Товариства в ВО "Домостроiтель" на дату придбання
корпоративних прав становила 7 000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2014 дана Iнвестицiя
облiковується за мiнусом витрат вiд знецiнення у сумi 418 тисяч гривень (2013: 323 тисячi
гривень). За 2014 рiк Товариство визнало збиток вiд знецiнення корпоративних прав ВО
"Домостроiтель" у сумi 95 тисяч гривень (2013: 32 тисячi гривень). Iншi фiнансовi iнвестицiї До
складу iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй була включена вартiсть акцiй АКБ
"Український комунальний Банк" у кiлькостi 126 000 штук на суму 126 тисяч гривень, що
становить 0,11 % статутного капiталу.
Продовження тексту приміток
Капiтал Акцiонернiй капiтал Товариства станом на 31 грудня 2014 та 2013 року становив 2 814
тисяч гри., який подiлений на 56 277 393 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.
кожна. Додатковий капiтал Товариства становить 395 тисяч грн., i складається з результату
незамортизованого залишку переоцiнки основних засобiв, яка була проведена в 2004 роцi.
Операцiї з пов'язаними сторонами Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiй якi не
здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi
не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що
Товариство здiйснює ВIДПОВIДЕЙ процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй
з пов'язаними сторонами. Характер взаємовiдносин мiж пов'язаними сторонами такий, що всi
вони, знаходяться пiд загальним контролем ВАТ "НК "Роснефть" (Москва, РФ), яка через iнших
осiб, якi контролюються нею, володiє контрольованою часткою участi цих пов'язаних сторiн.
Винагорода ключовому управлiнському персоналу Розмiр винагороди ключового управлiнського
персоналу Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року становив 221 тис грн. (2013: - 307
тис гри). Винагорода проводитися в основному у формi нарахованої заробiтної плати та внескiв на
соцiальне страхування. Умовнi, контрактнi зобов'язання та операцiйнi ризики Середовище
дiяльностi та ризики притаманнi Українi Українськiй економшi, незважаючи на отриманий
ринковий статус, все ще притаманнi ознаки економiки, що розвивається. Цi ознаки включають в
себе, але не обмежуються, низькiй рiвнем лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи
iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi
нацiональної валюти за межами України. Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою
залежати вiд полiтики Уряду та його дiй вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ.
У результатi вище означеного, дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з
розвiшеною ринковою економiкою. Протягом 2014 року, українська гривня суттєво знецiнилася по
вiдношенню до основних свiтових валют i знадобилося значне зовнiшнє фiнансування для
пiдтримки її стабiльностi. Нацiональний банк України, серед iнших заходiв, наклав певнi
тимчасовi обмеження на виконання банками клiєнтських платежiв i на купiвлю Iноземної валюти
на мiжбанкiвському ринку. На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства й надалi буде впливати
полiтичний розвиток України, включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та

податкового регулювання. Такi чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на
можливiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Зобов'язання з капiтальних вкладень
Станом на 31 грудня 2014 I 2013, у Компанiї не було договiрних зобов'язань з придбання основних
засобiв та нематерiальних активiв. Гарантiї виданi та отриманi Станом на 31 грудня 2014 i 2013,
Компанiї не мала виданих гарантiй за зобов'язаннями третiх осiб. Також, станом на 31 грудня 2014
i 2013 Компанiя не отримувала гарантiй вiд третiх осiб за своїми зобов'язаннями. 17. Управлiння
фiнансовими ризиками: цiлi та принципи Товариство схильне до наступних ризикiв, пов'язаних з
використанням фiнансових Iнструментiв: Кредитний ризик Ризик лiквiдностi Ринковий ризик В
цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Товариства кожному iз зазначених ризикiв, про
цiлi Товариства, його полiтику та методах оцiнки та управлiння ризиками. Додаткова iнформацiя
кiлькiсного характеру розкривається по всьому тексту цiєї фiнансової звiтностi. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi
iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до виникнення концентрацiї кредитного ризику в
основному складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi. Кредитний ризик,
пов'язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Товариства, контролюється кожною
операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених Товариством процедур оцiнки надiйностi
та платоспроможностi кожного контрагента, в тому числi щодо стягнення заборгованостi.
Монiторинг дiяльностi кредитного ризику здiйснюється на рiвнi Товариства вiдповiдно до
встановлених керiвних принципiв та методiв вимiрювання для того, щоб визначати i проводити
монiторинг ризикiв, пов'язаних з контрагентами. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi являє собою
ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання у належнi строки, не
зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю полягає у
забезпеченнi, наскiльки це можливо, достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у
строк, як в нормальних, так i в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних
збиткiв або ризику збитку для репутацiї Товариства. Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у
можливому впливi на фiнансовiй! результат Компанiї або на вартiсть фiнансових iнструментiв
коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки та кураї валют. Метою управлiння ринковим
ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення
доходностi та ризику в межах прийнятих параметрiв. Валютний ризик Валютний ризик пов'язаний
з активами, зобов'язаннями, операцiями та фiнансуванням, вираженими в iноземнiй валютi. Умови
невизначеної полiтичної ситуацiї в Українi та вплив даної ситуацiї на курс гривнi до iноземних
валют, а також значна негативна величина чистої фiнансової позицiї свiдчать про можливi
ускладнення при погашеннi валютних зобов'язань. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою
хеджування ризикiв пов'язаних з iноземного валютою Ризик змiни процентної ставки Товариство
не має жодних фiнансових активiв та зобов'язань з плаваючого процентною ставкою. Товариство
вважає, що ризик змiни вiдсоткових ставок є несуттєвим i не використовує iнструменти для
хеджування таких ризикiв в данин час. Тим не менш, Товариство здiйснює монiторинг процентних
ставок i буде використовувати iнструменти для хеджування таких ризикiв по мiрi необхiдностi.
Управлiння капiталом Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення продовження
дiяльностi всiх пiдприємств Компанiї в осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї
прибутку для акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв.
Керiвництво Товариства регулярно аналiзує вiдношення чистого боргу до задiяного капiталу, щоб
переконатися, що вiн вiдповiдає вимогам поточного рiвня рейтингу Товариства. Вiдношення
чистого боргу до задiяного капiталу Компанiї розраховувалося наступним чином: На початок На
кiнець звiтного перiоду звiтного перiоду Довгостроковi зобов'язання 998 1921 Поточнi
зобов'язання 4282 2476 Мiнус: грошi та короткостроковi депозити 7312 808 ЧИСТI зобов'язання
(2032) 3589 Капiтал 42850 32754 Капiтал i зобов'язання 40818 36343 Вiдношення чистих
зобов'язань до власного капiталу, % (4,74) 10,96 Подiї пiсля звiтного перiоду Пiсля звiтної дати,
українська гривня девальвувала на 49% по вiдношенню до долара США з 15,7686 на 31 грудня
2014 до 23,5570 за станом на дату пiдписання цiєї фiнансової звiтностi.

