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 Правління

Чумак Андрій Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03484062
4. Місцезнаходження
Луганська , Попаснянський, 93117, Лисичанськ, Артемівська,61
5. Міжміський код, телефон та факс
0645199775 0645199787
6. Електронна поштова адреса
AVChumak@rosneft.ru

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

26.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цінні папери України" 77

27.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

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

в мережі
Інтернет

27.04.2016
(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 складі річного звіту не заповнювались розділи : Інформація щодо посади
корпоративного секретаря - товариство не створювало посаду корпоративного
секретаря Інформація про рейтингове агентство - товариство не користується
послугами рейтингового агентства, рейтингову оцінку не здійснювало; Посада
Голови Ревізійної комісії тимчасово вільна. Посада Головного бухгалтера не
передбачена штатним розкладом. Підписання фінансової звітності здійснює
фахівець за довіреністю. Інформація про дивіденди - дивіденди у звітному та
попередньому періодах не нараховувались та не сплачувались, рішень про
виплату дивідендів не приймалось; інформація про облігації емітента - даних
немає так як облігації у звітному періоді не випускалися. Інформація про інші
цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери у звітному періоді не
випускалися. Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери у
звітному періоді не випускалися. Інформація про викуп власних акцій
протягом звітного періоду - викупу власних акцій протягом звітного періоду
емітентом не проводилось. Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та
реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість
реалізованої продукції" не заповнюються оскільки емітент не займається
видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість
або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за

класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про забезпечення
випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери у звітному періоді не
випускалися. Іпотечних цінних паперів товариство не випускало, Фондів
операцій з нерухомістю (ФОН) товариство не має, тому інформація в
відповідних розділах 18-22 не подається. Товариство не є ФОН, тому розділи
23-27 не заповнювались. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - форма
не заповнюється, тому що емітент не є приватним акціонерним товариством;
Річна фінансова звітність (складена відповідно до ПСБО) - емітентом не
складається, тому що складається за МСФЗ. Звіт про стан об'єкту нерухомості
- не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 190742
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)
61
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.71 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ
ПРОДУКТАМИ
19.20 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
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 пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"

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

5

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

Строк дії ліцензії - необмежений. Дозволений вид
робіт - внутрішні перевезення вантажів вантажними
Опис
автомобілями, причепами, та напівпричепами.
Емітент прогнозує використання виду діяльності
згідно виданої ліцензії у наступному році.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Виробниче об'єднання "Домобудівельник"
2) організаційно-правова форма
590
3) код за ЄДРПОУ
13402042
4) місцезнаходження
93117, Луганська обл., місто Лисичанськ, територія ПРАТ "ЛИНІК"
5) опис
Форма участі - пряма безпосередня участь у юридичній особі яке має організаційно - правову
форму Виробниче об'єднання. Відсоток часток, що належать емітенту в юридичній особі 55,71283 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не надавались. Частка
була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно управління
створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством України та статутом ВО
"Домобудівельник". Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень стосовно: визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими учасниками, розгляд
та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту; - утворення і відкликання виконавчого та
інших органів юридичної особи; - затвердження річних результатів діяльності , порядку розподілу
прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) - створення, реорганізація та
ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів
управління ; - прийняття рішення про припинення діяльності юридичної особи, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; - встановлення розміру, форми і
порядку внесення учасниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством
частки учасника; - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень відповідних контрольних органів.
1) найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
24191588
4) місцезнаходження
91055, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Шевченка В.В., будинок 18 А
5) опис
Форма участі - володіння пакетом акцій товариства, вплив на діяльність шляхом участі в
прийнятті рішень вищим органом товариства. Відсоток акцій, що належать емітенту в юридичній
особі - 0,11 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не надавались. Частка
була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно управління
створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством України та статутом
юридичної особи. Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень стосовно: визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими учасниками, розгляд
та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту; - утворення і відкликання виконавчого та

інших органів юридичної особи; - затвердження річних результатів діяльності , порядку розподілу
прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) - створення, реорганізація та
ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів
управління ; - прийняття рішення про припинення діяльності юридичної особи, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; - встановлення розміру, форми і
порядку внесення учасниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством
частки учасника; - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень відповідних контрольних органів.
1) найменування
Приватне акціонерне товариство "Лисичанськтехмастила"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
30482011
4) місцезнаходження
93117, Луганська область м. Лисичанськ,
5) опис
Форма участі - володіння пакетом акцій товариства, вплив на діяльність шляхом участі в
прийнятті рішень вищим органом товариства. Відсоток акцій, що належать емітенту в юридичній
особі - 99,65649 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не надавались.
Частка була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно
управління створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством України та
статутом юридичної особи. Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень стосовно: визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими учасниками, розгляд
та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту та положень товариства; - утворення і
відкликання виконавчого та інших органів юридичної особи; - затвердження річних результатів
діяльності , порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів)
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв,
затвердження їх статутів та положень; - винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб органів управління ; - прийняття рішення про припинення
діяльності юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу; - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
вирішення питання про придбання товариством частки учасника; - визначення форм контролю за
діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних
органів.

ІV. 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 особі Державного
комітету України по нафті 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 осіб 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
Дідьє Касіміро
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)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Віце-президент з комерції та логістики ВАТ "НК "Роснефть";
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Голова Наглядової Ради має такі права та обов'язки: - керує роботою Наглядової Ради; - скликає
засідання Наглядової Ради; - головує на засіданнях Наглядової Ради; - від імені Товариства
укладає трудові договори (контракти) з Головою та членами Правління; - здійснює інші функції,
необхідні для організації діяльності Наглядової Раді в межах її повноважень. У складі Наглядової
ради має такі права та обов'язки: Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступні
повноваження: - визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його
планів, а також звітів про їх виконання; - затвердження бізнес-планів діяльності Товариства за
поданням Правління Товариства; - прийняття рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - визначення й подання на
затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо обсягу та напрямків використання
чистого прибутку Товариства; - затвердження за поданням Правління Товариства порядку денного
Загальних зборів акціонерів й попередній розгляд всіх питань, включених до порядку денного
Загальних зборів акціонерів (окрім випадків, коли збори скликає група акціонерів); - попередній
розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної
комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів Загальними зборами
акціонерів; - призначення аудитора й ініціювання проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховування
звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства; - визначення переліку

інформації, порядку та засобів надання такої інформації акціонерам; - затвердження Положення
про Правління та інших внутрішніх Положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких
чинним законодавством або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів
Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та членів Правління, затвердження умов
трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління; - робота по
організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та контроль за виконанням цих рішень; затвердження максимального розміру сум за окремими видами операцій, у межах яких Головою
Правління Товариства можуть від імені Товариства укладатися, змінюватися та припинятися
угоди без попереднього погодження зі Наглядовою Радою Товариства, а також надання письмової
згоди на укладання, зміну та припинення угод на суму, яка перевищує встановлений
максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства попередньої згоди на укладення,
зміну та припинення від імені Товариства договорів позики, застави, поруки, а також кредитних
договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання Правлінню попередньої згоди на
придбання Товариством акцій власного випуску, загальна номінальна вартість яких перевищує
10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх наступний перепродаж, розповсюдження
серед своїх працівників або анулювання; - прийняття рішень про участь Товариства як
засновника/учасника в господарських товариствах, підприємствах, установах та організаціях будьяких організаційно-правових форм та форм власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами
Правління та надання їм повноважень на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;
Винагорода посадовій особі, у тому числі в натуральній формі, не нараховується та не
сплачується. Займає посаду у ВАТ "НК "Роснефть" (Російська Федерація, 117997, Москва,
Софійська набережна, 26/1), Віце-президент з комерції та логістики. Загальний стаж роботи - 25
років. Посадова особа призначений на посаду Члена Наглядової ради відповідно рішення
загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін - згідно статуту товариства, на підставі поданої
заяви. Посадова особа призначена на посаду Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради
емітента від 16.09.2015 року на термін - згідно статуту товариства, на підставі поданої заяви.
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями емітента
не володіє. Протягом останніх 5 років займав посади: Віце-президент з комерційної діяльності та
стратегії; Голова Ради директорів; Голова Правління, Головний керуючий директор; Директор,
член Ради директорів; Президент; Заступник Голови Ради директорів; Віце-президент, член
Правління; член Ради директорів; Віце-президент з комерції та логістики, Член Правління, 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 Авріл Марі 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)**

27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту регіональних продаж ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступні повноваження: - визначення основних
напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, а також звітів про їх виконання; затвердження бізнес-планів діяльності Товариства за поданням Правління Товариства; - прийняття
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій
щодо обсягу та напрямків використання чистого прибутку Товариства; - затвердження за
поданням Правління Товариства порядку денного Загальних зборів акціонерів й попередній
розгляд всіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів (окрім випадків,
коли збори скликає група акціонерів); - попередній розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової
звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для
затвердження цих документів Загальними зборами акціонерів; - призначення аудитора й
ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства, а також заслуховування звітів Ревізійної комісії про фінансовоекономічний стан Товариства; - визначення переліку інформації, порядку та засобів надання такої
інформації акціонерам; - затвердження Положення про Правління та інших внутрішніх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
віднесено до компетенції інших органів Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та
членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою
та членами Правління; - робота по організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та
контроль за виконанням цих рішень; - затвердження максимального розміру сум за окремими
видами операцій, у межах яких Головою Правління Товариства можуть від імені Товариства
укладатися, змінюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зі Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, зміну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства
попередньої згоди на укладення, зміну та припинення від імені Товариства договорів позики,
застави, поруки, а також кредитних договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання
Правлінню попередньої згоди на придбання Товариством акцій власного випуску, загальна
номінальна вартість яких перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання; - прийняття
рішень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
підприємствах, установах та організаціях будь-яких організаційно-правових форм та форм
власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами Правління та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дій від імені Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правління Товариства, на час, коли Голову Правління не обрано (не
призначено). Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не
нараховується та не сплачується. Загальний стаж роботи - 27 років. Займає посаду Директор
Департаменту регіональних продаж ВАТ "НК"Роснефть" (Російська Федерація, 117997, Москва,
Софійська набережна, 26/1), Голова Наглядової ради ПРАТ "Лисичанськтехмастила" (Луганська
обл., м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 61). Посадова особа призначена на посаду відповідно
рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі
поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Акціями емітента не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади Директор департаменту
маркетингу та бренду, Керівник, Головний операційний директор, Виконавчий директор,
Генеральний директор, Регіональний Віце-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
Шрейдер Сергій Кирилович
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**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управління ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступні повноваження: - визначення основних
напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, а також звітів про їх виконання; затвердження бізнес-планів діяльності Товариства за поданням Правління Товариства; - прийняття
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій
щодо обсягу та напрямків використання чистого прибутку Товариства; - затвердження за
поданням Правління Товариства порядку денного Загальних зборів акціонерів й попередній
розгляд всіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів (окрім випадків,
коли збори скликає група акціонерів); - попередній розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової
звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для
затвердження цих документів Загальними зборами акціонерів; - призначення аудитора й
ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства, а також заслуховування звітів Ревізійної комісії про фінансовоекономічний стан Товариства; - визначення переліку інформації, порядку та засобів надання такої
інформації акціонерам; - затвердження Положення про Правління та інших внутрішніх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
віднесено до компетенції інших органів Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та
членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою
та членами Правління; - робота по організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та
контроль за виконанням цих рішень; - затвердження максимального розміру сум за окремими
видами операцій, у межах яких Головою Правління Товариства можуть від імені Товариства
укладатися, змінюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зі Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, зміну та припинення угод на

суму, яка перевищує встановлений максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства
попередньої згоди на укладення, зміну та припинення від імені Товариства договорів позики,
застави, поруки, а також кредитних договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання
Правлінню попередньої згоди на придбання Товариством акцій власного випуску, загальна
номінальна вартість яких перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання; - прийняття
рішень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
підприємствах, установах та організаціях будь-яких організаційно-правових форм та форм
власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами Правління та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дій від імені Товариства; Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа призначений на посаду Члена
Наглядової ради відповідно рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін - згідно
статуту товариства, на підставі поданої заяви. Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або
натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посадова особа займає посаду Начальник
управління ВАТ "НК"Роснефть" (Російська Федерація, 117997, Москва, Софійська набережна,
26/1). Загальний стаж роботи - 19 років. Протягом останніх 5 років займав посади: Керівник
відділу, менеджер департаменту, Начальник управління, 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 Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумак Андрій 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)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управління з транспортування та логістики ПРАТ "ЛИНИК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2014 3 роки
9) Опис
Права та обов'язки Голови Правління. Посадові обов'язки: - без довіреності представляє
Товариство в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та
організаційно-правових форм; - укладає, змінює та припиняє від імені Товариства договори
позики, застави, поруки та кредитні договори (за наявності попередньої згоди Наглядової Ради на
укладення, зміну та припинення таких угод), а також будь-які інші угоди з урахуванням обмежень,
встановлених Положенням про Правління Товариства; - організовує роботу Правління, головує на

його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; - забезпечує виконання
рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Правління Товариства; - видає іншим
особам довіреності на представлення інтересів Товариства у всіх підприємствах, закладах та
організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм в межах наданих йому
повноважень; - здійснює підписання платіжних та фінансових документів від імені Товариства; надає на розгляд Загальних зборів акціонерів кандидатури членів Правління; - затверджує
організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, внутрішні
положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які
пов'язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься
до компетенції інших органів управління Товариства; - забезпечує виконання зобов'язань
Товариства перед бюджетом та контрагентами за цивільно-правовими угодами, вирішує питання
ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить діючому
законодавству; - затверджує посадові інструкції працівників; - здійснює найм на роботу та
звільнення працівників Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення; забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору; - організовує та забезпечує
бухгалтерську та статистичну звітність Товариства, несе відповідальність за її достовірність; приймає рішення щодо пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних
осіб, а також рішень щодо повного (часткового) задоволення чи відхилення претензій,
пред'явлених Товариству; - здійснює контроль за раціональним та економним використанням
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства; - забезпечує створення безпечних
умов праці для працівників Товариства та дотримання законодавства про охорону навколишнього
середовища; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; - за попереднім
узгодженням зі Наглядовою Радою встановлює перелік відомостей, що становлять комерційну
таємницю, чи які становлять конфіденційну інформацію Товариства; - відкриває в банках та інших
фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки, а також розпоряджається коштами, що
знаходяться на рахунках Товариства; - розпоряджається майном, майновими правами та коштами
Товариства в межах наданих йому повноважень; -. несе відповідальність за дотримання правил
техніки безпеки на виробництві; - представляє Правління на засіданнях Загальних зборів
акціонерів Товариства; - здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим
Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа призначена на посаду
відповідно рішення Наглядової ради 15.12.2014 р. терміном на 3 роки. Окрім заробітної плати
винагорода посадовій особі, у тому числі у натуральній формі, не нараховується та не сплачується.
Посадова особа займає посаду директора ТОВ "РН - Транс Україна" (м. Київ, вул. Соломенська,
11). Загальний стаж роботи - 24 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник
управління транспортування та логістики, заступник директора департаменту транспортування
нафти та нафтопродуктів, Голова правління, 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 Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волченко Віктор 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)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Служба в органах внутрішніх справ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2003 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правління - заступника голови правління з економічної безпеки. До
компетенції Правління відноситься вирішення наступних питань: - затвердження поточних планів
діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; - розробка бізнес-планів та інших
програм фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій
Раді Товариства; - затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства
(крім Голови та членів Правління); - надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження
Загальним зборам акціонерів; - подання пропозицій Наглядовій Раді щодо визначення складу,
джерел формування та порядку використання коштів фондів Товариства; - організація скликання
та проведення Загальних зборів акціонерів; подання на затвердження Наглядовій Раді порядку
денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про внесення пропозицій акціонерів до
порядку денного зборів; - прийняття рішення щодо придбання, продажу, розповсюдження,
анулювання Товариством акцій власного випуску, загальна номінальна вартість яких не
перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства; - затвердження складу мандатної
комісії Загальних зборів акціонерів; - Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім
тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства.
Загальні збори акціонерів та/або Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу на розгляд
Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної
компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради у відповідності до законодавства
України та цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Перебуває на посаді протягом звітного періоду без змін. Як посадовій особі
винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посад на
інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 46 років. Протягом останніх 5 років
займав посади: Член правління. 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 Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щокін Олександр Анатолійович
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)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Стахановський завод феросплавів" - заступник голови правління з економіки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2003 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правління . Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з
упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління. Розробляє і
організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності
виробництва, зниження собівартості. Координує діяльність економічних підрозділів. До
компетенції Правління відноситься вирішення наступних питань: - затвердження поточних планів
діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; - розробка бізнес-планів та інших
програм фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій
Раді Товариства; - затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства
(крім Голови та членів Правління); - надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження
Загальним зборам акціонерів; - подання пропозицій Наглядовій Раді щодо визначення складу,
джерел формування та порядку використання коштів фондів Товариства; - організація скликання
та проведення Загальних зборів акціонерів; подання на затвердження Наглядовій Раді порядку
денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про внесення пропозицій акціонерів до
порядку денного зборів; - прийняття рішення щодо придбання, продажу, розповсюдження,
анулювання Товариством акцій власного випуску, загальна номінальна вартість яких не
перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства; - затвердження складу мандатної
комісії Загальних зборів акціонерів; - Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім
тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства.
Загальні збори акціонерів та/або Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу на розгляд
Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної
компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради у відповідності до законодавства
України та цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Перебуває на посаді протягом звітного періоду без змін. Як посадовій особі
винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посад на
інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 27 років. Протягом останніх 5 років
займав посади: начальник планово-економічного відділу, заступник голови правління з економіки,
член Правління. 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 Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоренко Ігор 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)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний спеціаліст Департаменту логістики СП ТОВ "КЕРШЕР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2009 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Правління . Визначає, планує, координує роботи з господарськофінансової діяльності підприємства у сферах матеріально-технічного забезпечення, придбання
сировини, збуту нафтопродуктів. До компетенції Правління відноситься вирішення наступних
питань: - затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх
виконання; - розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності
Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій Раді Товариства; - затвердження штатного
розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім Голови та членів Правління); надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів; подання пропозицій Наглядовій Раді щодо визначення складу, джерел формування та порядку
використання коштів фондів Товариства; - організація скликання та проведення Загальних зборів
акціонерів; подання на затвердження Наглядовій Раді порядку денного Загальних зборів
акціонерів; прийняття рішення про внесення пропозицій акціонерів до порядку денного зборів; прийняття рішення щодо придбання, продажу, розповсюдження, анулювання Товариством акцій
власного випуску, загальна номінальна вартість яких не перевищує 10% Статутного (складеного)
капіталу Товариства; - затвердження складу мандатної комісії Загальних зборів акціонерів; Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції
Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства. Загальні збори акціонерів та/або
Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань,
віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів та Наглядової Ради у відповідності до законодавства України та цього Статуту.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Перебуває на посаді протягом звітного періоду без змін. Як посадовій особі винагорода у
грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посад на інших
підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 26 років. Протягом останніх 5 років займав
посади: головний спеціаліст, член Правління. 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)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Начальника управління ВАТ "НК"Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Має наступні повноваження: - визначення основних напрямів діяльності Товариства та
затвердження його планів, а також звітів про їх виконання; - затвердження бізнес-планів
діяльності Товариства за поданням Правління Товариства; - прийняття рішень про притягнення до
майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - визначення й подання
на затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо обсягу та напрямків використання
чистого прибутку Товариства; - затвердження за поданням Правління Товариства порядку денного
Загальних зборів акціонерів й попередній розгляд всіх питань, включених до порядку денного
Загальних зборів акціонерів (окрім випадків, коли збори скликає група акціонерів); - попередній
розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної
комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів Загальними зборами
акціонерів; - призначення аудитора й ініціювання проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховування
звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства; - визначення переліку
інформації, порядку та засобів надання такої інформації акціонерам; - затвердження Положення
про Правління та інших внутрішніх Положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких
чинним законодавством або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів
Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та членів Правління, затвердження умов
трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління; - робота по
організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та контроль за виконанням цих рішень; затвердження максимального розміру сум за окремими видами операцій, у межах яких Головою
Правління Товариства можуть від імені Товариства укладатися, змінюватися та припинятися
угоди без попереднього погодження зі Наглядовою Радою Товариства, а також надання письмової
згоди на укладання, зміну та припинення угод на суму, яка перевищує встановлений
максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства попередньої згоди на укладення,
зміну та припинення від імені Товариства договорів позики, застави, поруки, а також кредитних
договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання Правлінню попередньої згоди на
придбання Товариством акцій власного випуску, загальна номінальна вартість яких перевищує
10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх наступний перепродаж, розповсюдження
серед своїх працівників або анулювання; - прийняття рішень про участь Товариства як
засновника/учасника в господарських товариствах, підприємствах, установах та організаціях будьяких організаційно-правових форм та форм власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами
Правління та надання їм повноважень на виконання певних юридичних дій від імені Товариства; призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства, на час, коли Голову
Правління не обрано (не призначено). Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або

натуральній формі не нараховується та не сплачується. Обіймає посаду Заступник Начальника
управління ВАТ "НК"Роснефть" (Російська Федерація, 117997, Москва, Софійська набережна,
26/1). Загальний стаж роботи - 22 роки. Посадова особа призначений на посаду відповідно рішення
загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі поданої
заяви. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями
емітента не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади Головний економіст , Заступник
Начальника управління, 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 Алі 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)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Підприємство з іноземними інвестиціями "РН-Україна", Віце-президент з правового забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступні повноваження: - визначення основних
напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, а також звітів про їх виконання; затвердження бізнес-планів діяльності Товариства за поданням Правління Товариства; - прийняття
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій
щодо обсягу та напрямків використання чистого прибутку Товариства; - затвердження за
поданням Правління Товариства порядку денного Загальних зборів акціонерів й попередній
розгляд всіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів (окрім випадків,
коли збори скликає група акціонерів); - попередній розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової
звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для
затвердження цих документів Загальними зборами акціонерів; - призначення аудитора й
ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства, а також заслуховування звітів Ревізійної комісії про фінансовоекономічний стан Товариства; - визначення переліку інформації, порядку та засобів надання такої
інформації акціонерам; - затвердження Положення про Правління та інших внутрішніх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства

віднесено до компетенції інших органів Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та
членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою
та членами Правління; - робота по організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та
контроль за виконанням цих рішень; - затвердження максимального розміру сум за окремими
видами операцій, у межах яких Головою Правління Товариства можуть від імені Товариства
укладатися, змінюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зі Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, зміну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства
попередньої згоди на укладення, зміну та припинення від імені Товариства договорів позики,
застави, поруки, а також кредитних договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання
Правлінню попередньої згоди на придбання Товариством акцій власного випуску, загальна
номінальна вартість яких перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання; - прийняття
рішень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
підприємствах, установах та організаціях будь-яких організаційно-правових форм та форм
власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами Правління та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дій від імені Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правління Товариства, на час, коли Голову Правління не обрано (не
призначено). Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не
нараховується та не сплачується. Обіймає посаду у Підприємстві з іноземними інвестиціями "РНУкраїна" (Україна, 03110, Київ, вул. Соломенська, 11), Віце-президент з правового забезпечення,
Член Наглядової ради ПРАТ "Лисичанськтехмастила" (Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.
Артемівська, 61). Загальний стаж роботи - 25 років. Посадова особа призначений на посаду
відповідно рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства,
на підставі поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини
не має. Акціями емітента не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади : Віце-президентДиректор департаменту з правового забезпечення, Віце-президент з правового забезпечення
Підрозділу Віце-президента з правового забезпечення, Віце-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
Савочкін 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)**
18
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)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має наступні повноваження: - визначення основних
напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, а також звітів про їх виконання; затвердження бізнес-планів діяльності Товариства за поданням Правління Товариства; - прийняття
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства; - визначення й подання на затвердження Загальним зборам акціонерів пропозицій
щодо обсягу та напрямків використання чистого прибутку Товариства; - затвердження за
поданням Правління Товариства порядку денного Загальних зборів акціонерів й попередній
розгляд всіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів (окрім випадків,
коли збори скликає група акціонерів); - попередній розгляд річного звіту, в тому числі, фінансової
звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для
затвердження цих документів Загальними зборами акціонерів; - призначення аудитора й
ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства, а також заслуховування звітів Ревізійної комісії про фінансовоекономічний стан Товариства; - визначення переліку інформації, порядку та засобів надання такої
інформації акціонерам; - затвердження Положення про Правління та інших внутрішніх Положень
Товариства, за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством або Статутом Товариства
віднесено до компетенції інших органів Товариства; - визначення умов оплати праці Голови та
членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою
та членами Правління; - робота по організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та
контроль за виконанням цих рішень; - затвердження максимального розміру сум за окремими
видами операцій, у межах яких Головою Правління Товариства можуть від імені Товариства
укладатися, змінюватися та припинятися угоди без попереднього погодження зі Наглядовою
Радою Товариства, а також надання письмової згоди на укладання, зміну та припинення угод на
суму, яка перевищує встановлений максимальний розмір; - надання Голові Правління Товариства
попередньої згоди на укладення, зміну та припинення від імені Товариства договорів позики,
застави, поруки, а також кредитних договорів, незалежно від суми таких договорів; - надання
Правлінню попередньої згоди на придбання Товариством акцій власного випуску, загальна
номінальна вартість яких перевищує 10% Статутного (складеного) капіталу Товариства, їх
наступний перепродаж, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання; - прийняття
рішень про участь Товариства як засновника/учасника в господарських товариствах,
підприємствах, установах та організаціях будь-яких організаційно-правових форм та форм
власності; - розподіл обов'язків між Головою і членами Правління та надання їм повноважень на
виконання певних юридичних дій від імені Товариства; - призначення особи, виконуючої
обов'язки Голови Правління Товариства, на час, коли Голову Правління не обрано (не
призначено). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має. Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не
сплачується. Посадова особа призначений на посаду відповідно рішення загальних зборів
акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі поданої заяви. Посадова
особа працює в ТОВ "Восток" (Україна, 03110, Київ, вул. Соломенська, 11), в.о. Головного
керуючого директора. Загальний стаж роботи - 18 років. Протягом останніх 5 років займав посади:
заступник головного фінансового директора - фінансовий контролер, директор департаменту
фінансового контролю, керівник управління фінансів, 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 Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новодворський Ярослав Віталійович
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)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер Управління внутрішнього аудиту, ПІІ "РН-Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Права та обов'язки посадової особи: Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної
комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії має право брати участь у
засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій
та перевірок зовнішніх експертів, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревізійна
комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової
звітності товариства та дотримання товариством законодавства під час провадження фінансово господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним
зборам або наглядовій раді. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки діяльності
товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Як
посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не
сплачується. Обіймає посаду у Підприємство з іноземними інвестиціями "РН-Україна" (Україна,
03110, Київ, вул. Соломенська, 11), Менеджер Управління внутрішнього аудиту. Загальний стаж
роботи - 18 років. Посадова особа призначений на посаду відповідно рішення загальних зборів
акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі поданої заяви. Посадова
особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями емітента не
володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади : старший аудитор, Старший внутрішній
аудитор, Старший аудитор Департаменту внутрішнього аудиту, Менеджер Управління
внутрішнього аудиту, член Ревізійної комісії. 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 Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богодарова Світлана Іванівна
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**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний спеціаліст внутрішнього аудиту ЗАТ "Брянськнафтопродукт";
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Права та обов'язки посадової особи: Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної
комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії має право брати участь у
засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій
та перевірок зовнішніх експертів, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревізійна
комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової
звітності товариства та дотримання товариством законодавства під час провадження фінансово господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним
зборам або наглядовій раді. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки діяльності
товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Як
посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не
сплачується. Обіймає посаду головний спеціаліст внутрішнього аудиту ЗАТ
"Брянськнафтопродукт"; (вул. Софї Перовської, 48А, Брянськ, Російська Федерація, 241050).
Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа призначена на посаду відповідно рішення
загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі поданої
заяви. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями
емітента не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади : головний ревізор, головний
спеціаліст, член Ревізійної комісії. 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 Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бичков Сергій Львович
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**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник начальника управління аудита переробки та комерції ДВА, ВАТ "НК "Роснефть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 згідно статуту товариства, до прийняття рішення про переобрання.
9) Опис
Права та обов'язки посадової особи: Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної
комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії має право брати участь у
засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, статутом або
внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій
та перевірок зовнішніх експертів, кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревізійна
комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності
товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової
звітності товариства та дотримання товариством законодавства під час провадження фінансово господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним
зборам або наглядовій раді. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки діяльності
товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Як
посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не
сплачується. Обіймає посаду заступник начальника управління аудита переробки та комерції ДВА,
ВАТ "НК "Роснефть" (Російська Федерація, 117997, Москва, Софійська набережна, 26/1).
Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа призначена на посаду відповідно рішення
загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. на термін згідно статуту товариства, на підставі поданої

заяви. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями
емітента не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади : заступник генерального
директора, заступник начальника управління, член Ревізійної комісії. 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

Дідьє Касіміро

д/н д/н д/н

Член
Наглядової
ради

Конвой Аврал Марі 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

Шрейдер Сергій Кирилович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Правління

Чумак Андрій
Володимирович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правління

Волченко Віктор
Михайлович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правління

Щокін Олександр
Анатолійович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Правління

Федоренко Ігор 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 Алі
огли

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Савочкін Олександр
Володимирович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревізійної
комісії

Новодворський Ярослав
Віталійович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревізійної
комісії

Богодарова Світлана Іванівна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревізійної
комісії

Бичков Сергій Львович

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.

VІ. 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 інвестиційна
компанія"

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 осіб 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

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

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2015
99.4592
Питання порядку денного визначені Наглядовою радою товариства. Інших осіб, що подавали
пропозиції до порядку денного загальних зборів немає. Позачергові загальні збори не скликались та
проводились. Порядок денний загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення з питань порядку
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛНП". 2. Про обрання членів лічильної комісії ПАТ
"ЛНП". 3. Про затвердження річного звіту ПАТ "ЛНП". 4. Про затвердження висновку Ревізійної
комісії ПАТ "ЛНП". 5. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ "ЛНП" з урахуванням вимог,
передбачених законом. 6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, звіту
Правління, звіту Ревізійної комісії. 7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради ПАТ "ЛНП". 8. Про обрання членів Наглядової ради. 9. Про затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП", встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових
договорів із членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП". 10. Про прийняття рішення про дострокове
припинення повноважень Ревізійної комісії, обрання Ревізійної комісії. 11. Про погодження значних
правочинів, щодо яких є заінтересованість. 12. Про погодження значних правочинів. ВИРІШИЛИ: По
першому питанню: 1. Прийняти наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ
"ЛНП": - з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для
голосування. 2. Прийняти наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛНП": - для
доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; - пропозиції з питань порядку денного
розглядати в порядку черги їх надходження; - якщо з першої находженої пропозиції загальними
зборами акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування по наступним пропозиціям не
проводиться; - для надання відповідей на всі питання, отриманих від учасників загальних зборів
акціонерів, надавати до 10 хвилин. 3. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ
"ЛНП" Сухова Максима Миколайовича. По другому питанню: Обрати лічильну комісію в складі: Чиж Руслан Васильович; - Косогов Ілля Юрійович; - Забурас Ольга Петрівна. По третьому питанню:
Затвердити річний звіт ПАТ "ЛНП" за 2014 рік (Додаток №1). По четвертому питанню: Затвердити
висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" за 2014 рік (Додаток №2). По пятому питанню: Не
розподіляти чистий прибуток ПАТ "ЛНП" за підсумками діяльності у 2014 р. у зв'язку з його
відсутністю (збиток Товариства за підсумками діяльності у 2014р. склав 10 095 647,87 грн.). По
шостому питанню: Прийняти до відома звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії.
По сьомому питанню: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП": Касіміро Дідьє; - Конрой Авріл Марі Анн; - Блінова Володимира Петровича; - Арестова Костянтина
Олександровича; - Савочкіна Олександра Володимировича; - Солтанова Джаваншира Алійовича. По
восьмому питанню: Обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП": - Касіміро Дідьє, акціями
Товариства не володіє; - Конрой Авріл Марі Анн, акціями Товариства не володіє; - Шрейдера Сергія
Кириловича, акціями Товариства не володіє; - Арестова Костянтина Олександровича, акціями
Товариства не володіє; - Савочкіна Олександра Володимировича, акціями Товариства не володіє; Солтанова Джаваншира Алійовича, акціями Товариства не володіє. По дев'ятому питанню: 1.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПАТ
"ЛНП" згідно з додатком №3 до протоколу. 2. Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ "ЛНП"
виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Обрати Голову правління ПАТ "ЛНП" Чумака
Андрія Володимировича особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради
ПАТ "ЛНП". По десятому питанню: 1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії
ПАТ "ЛНП": - Новодворського Ярослава Віталійовича; - Терентьєвої Олени Василівни; - Тена
В'ячеслава Васильовича. 2. Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП": - Новодворського
Ярослава Віталійовича; - Богодарову Світлану Іванівну; - Бичкова Сергія Львовича. По одинадцятому
питанню: У встановлений законодавством строк пропозицій з даного питання порядку денного не
надійшло. У зв'язку з цим голосування з одинадцятого питання порядку денного не проводилось. По
дванадцятому питанню: У встановлений законодавством строк пропозицій з даного питання порядку
денного не надійшло. У зв'язку з цим голосування з дванадцятого питання порядку денного не
проводилось.

ІX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ . м. Київ вул. Нижній 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 діяльність Центрального депозитарію

Опис

Товариство уклало договір з ПАТ "Національний депозитарій
України" на обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі
існування. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію не
потребує отримання ліцензії.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

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 діяльність депозитарної установи

Опис

Обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР
ТІЛЛІ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30373906

Місцезнаходження

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

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

Аудиторська палата України

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.06.1999

Міжміський код та телефон

0442841865

Факс

0442841866

Вид діяльності

Аудиторські послуги

Опис

Аудиторська компанія, що надає послуги аудиту фінансової звітності
ПАТ "ЛНП" за 2014 рік.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33100397

Місцезнаходження

04655 м. Київ . м. Київ Проспект Московський, 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3464
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.09.2004

Міжміський код та телефон

(044)501-03-13

Факс

(044)501-03-13

Вид діяльності

Аудиторські послуги

Опис

Аудиторська компанія, що надає послуги аудиту фінансової звітності
ПАТ "ЛНП" за 2015 рік.

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 комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

UA4000075428

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.05

56277393

2813869.65

100

Опис

Заміна свідоцтва пов'язана з переведенням випуску акцій в бездокументарну форму. Торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх
ринках, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також щодо фактів лістингу/ делістингу цінних паперів емітента на
фондових біржах в звітному періоді не було

XІ. Опис бізнесу
В 1976 році разом із запуском Лисичанського нафтопереробного заводу , був створений товарнотранспортний пункт. В 1981 році після злиття товарно-транспортного пункту та нафтобази
засновано Лисичанське управління по забезпеченню нафтопродуктами. Відкрите акціонерне
товариство "Лисичанськнафтопродукт" засновано згідно з рішенням Державного комітету України
по нафті та газу від 2 березня 1994 року за №70 шляхом перетворення державного підприємства
"Лисичанське управління по забезпеченню нафтопродуктами" у відкрите акціонерне товариство
відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року 210/93 "Про корпоратизацію
державних підприємств". Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету
України по нафті та газу. Згідно плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства,
100% акцій розміщено та повністю оплачено. У 2010 році товариство змінило тип та
найменування товариства на Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт".
Протягом звітного року інших важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання,
виділ) не було.
Оргструктура ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" складається з нафтобази та декількох
автозаправочних станцій. Дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених
структурних підрозділів у своєму складі товариство не має. Змін в організаційній структурі
товариства за звітний період у відповідності з попереднім звітним періодом не було.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на 31.12.2015 р складає - 63
осіб та збільшилась відповідно до попереднього періоду на 4 осіб . Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом - 1 особи. Чисельність
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 (немає). Фонд
оплати праці штатних працівників - 3451,2 тис. грн. Збільшення ФОП штатних працівників
відносно попереднього року склало 157,1 тис. грн. Загальний ФОП з нарахуваннями складає
4876,5 тис. грн. Фонд виплат соціального характеру складає 98,6 тис. грн. Кадрова програма
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам
емітента: кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників
операційним потребам, емітентом не передбачена.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Товариство не проводить спільну діяльність, з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
В звітному періоді будь-яких пропозицій щодо реорганізації, збоку третіх осіб, не надходило.
2.1. Істотні облікові судження та оцінки При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ
керівництву Підприємства необхідно робити оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені
суми активів та зобов'язань, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки
фінансової звітності та опубліковані суми прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні
результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Судження При застосуванні облікової політики
Товариства було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов'язаних зі здійсненням
оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого,
включають: Принцип безперервності діяльності Дана фінансова звітність підготовлена відповідно

до принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення
зобов'язань у ході звичайної господарської діяльності. Ризики, пов'язані з вимогами податкового
та іншого законодавства Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших
аспектів операційної діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує
розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а
їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної
влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання
відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і
всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності.
Оцінки та припущення Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та
інших основних джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик
виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та
зобов'язань протягом фінансового року. Резерв сумнівності боргів Товариство регулярно
проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних
активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з
контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент
знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на
історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу. Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати,
які зменшують об'єкт оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого прибутку,
у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для
визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних
строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в
майбутньому. Резерви на знецінення запасів Товариство створює резерв по застарілим і
неліквідним запасам. Оцінка чистої вартості реалізації запасів базується на найбільш достовірній
інформації, доступній на дату оцінки. Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
Товариство визначає вартість інвестицій у асоційовані компанії за методом участі в капіталі.
Оцінка вартості інвестиції базується на фінансовій інформації об'єкту інвестування за звітний
період, доступної на дату оцінки. Валюта представлення звітності Фінансова звітність складається
в тисячах українських гривень, всі значення округлені до одиниці. Функціональною валютою
Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не перебуває у гіперінфляції. Курсові
різниці при переведенні статей звітності, підготовленої за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку у статті звітності, підготовленої за міжнародними
стандартами фінансової звітності, не виникають. 2.2. Основні принципи облікової політики Нижче
викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх представлених
звітних періодах. Основні засоби Товариство відображає об'єкти основних засобів за первісною
(переоціненого) вартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення
корисності. Переоцінка основних засобів не здійснюється. Остання переоцінка основних засобів
здійснена Товариством станом на 02.01.04р. згідно з договором № 0112-03 від 01.12.03р.
незалежним оцінювачем ДП "Міжнародна консалтингова компанія - Оцінка" (сертифікат суб'єкта
оціночної діяльності №71/02, виданого ФДМУ від 18.04.02р.). Мета оцінки - визначення ринкової
вартості об'єкта оцінки з метою формування бухгалтерського обліку. Відповідно до п.29 МСБО 16
"Основні засоби" суб'єкт господарювання має обирати або модель собівартості в параграфі ЗО, або
модель переоцінки в параграфі 31 своєю обліковою політикою І йому слід застосовувати цю
політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою
регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із
застосуванням справедливої вартості на дату балансу. Справедливу вартість землі та будівель, як
правило, визначають на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, як
правило, здійснюють професійні оцінювачі. Справедливою вартістю об'єктів машин та обладнання
є, як правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки. Частота
переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних засобів.
Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової

вартості, слід проводити подальшу переоцінку. Деякі об'єкти основних засобів можуть зазнавати
значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної переоцінки. Такі часті
переоцінки не потрібні для об'єктів основних засобів лише з незначною зміною справедливої
вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років. Якщо переоцінюють
об'єкт основних засобів, тоді весь клас основних засобів, до якого належить цей актив, слід
переоцінювати. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли
одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується.
Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця
між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до
звіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації
або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які
прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні
прибутки та збитки. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування
амортизації активів аналізуються наприкінці коленого звітного року і, при необхідності
коригуються. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі
наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активів
Термін корисної експлуатації, років Будівлі і споруди 20-50 Транспортні засоби 5-15 Машини і
обладнання 2-15 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-5 Інші основні засоби 1-5 Амортизація
не нараховується на незавершене будівництво та невстановлене устаткування. Балансова вартість
основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності, коли певні події чи
зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути повністю
відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його
балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого активу або групи
активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного відшкодування.
Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з двох величин:
чистої ціни продажу активу або вартості використання активу. При визначенні вартості
використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої
вартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає ринкову оцінку
вартості грошових коштів у часі та ризики, пов'язані з даним активом. Стосовно активів, які
самостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування визначається для групи
активів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив. Збитки від зменшення
корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки. Нематеріальні активи Товариство
визнає об'єктами нематеріальний актив немонетарній активи, які не мають фізичної субстанції та
можуть бути ідентифіковані. Актив є ідентифікованим, якщо він: а) може бути відокремлений,
тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати,
ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом,
ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити
це, або б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи
можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов'язань.
Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли а) є ймовірність того, що майбутні
економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та б) собівартість
активу можна достовірно оцінити. Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням
моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації.
Амортизація нараховується виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатації
із застосуванням прямолінійного методу. Інвестиції та інші фінансові активи Дочірніми
підприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Товариством. Контроль існує тоді,
коли Товариство має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фінансовою та
операційною політикою суб'єкта господарювання для отримання вигод у результаті його
діяльності. Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив.
Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського
персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані Із здійсненням
інвестицій. Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових
котирувань і чию справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за

собівартістю за вирахуванням величини знецінення. Інвестиції в асоційовані компанії
враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі
інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим збільшенням
або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії.
Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в звіті про
прибутки і збитки інвестора. При змінах, що відображені безпосередньо в капіталі асоційованого
підприємства, Товариство визнає частку, що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо
доречно, у звіті про зміни у власному капіталі. Після застосування методу участі в капіталі,
Товариство визначає чи існує необхідність додаткового зменшення вартості інвестиції внаслідок
втрати вартості. На кожну балансову дату Товариство визначає чи існують будь-які об'єктивні
ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційовану компанію. Якщо зменшення вартості
інвестиції в асоційовану компанію було виявлене, Товариство розраховує суму зменшення
вартості як різницю між відновлювальною вартістю та балансовою вартістю, яка признається у
звіті про сукупні доходи. У випаді
Предметом діяльності Товариства є: - придбання та продаж нафтопродуктів; - оптова та роздрібна
торгівля нафтопродуктами; - роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів через мережу
стаціонарних АЗС; - послуги з приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів; транспортно-експедиційні послуги в межах України та під час перевезень зовнішньоторгівельних і
транзитних вантажів по території України; - орендна та лізингова діяльність; - закупівля, оптова та
роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами народного споживання,
агропромислової та господарської продукції; - здійснення інших видів діяльності, що не
заборонені законодавством та відповідають меті створення Товариства. Чистий дохід від реалізації
продукції ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" за 2015 рік становить 18281 12365 тис. грн. та
збільшився у порівнянні з попереднім періодом на майже на 50%. Основним видом діяльності є
продаж нафтопродуктів. Основними ринками збуту та основними клієнтами є промислові,
сільськогосподарські підприємства та фізичні особи Луганської області. Можливі обсяги реалізації
на рік - близько 100 тис. тонн бензинів та дизельного пального. Товариство не здійснює продаж
продукції на експорт. Середньореалізаійні ціни коливались протягом року, та у середньому
дорівнювали середньоринковим цінам на пальне у регіоні. Канали збуту - оптовий продаж та
роздрібна торгівля через мережу АЗС по ринковим цінам, шляхом укладення договорів з
існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу - прямі та
передбачають зацікавлення клієнтів у підтримці стосунків за рахунок оптимальних цін, знижок,
високої якості нафтопродуктів. Основним постачальником нафтопродуктів є ТОВ "ВОСТОК" .
Для галузі характерен високий рівень конкуренції. Діяльність Товариства залежить від сезонного
фактору - обсяг реалізації нафтопродуктів збільшується у весняно-літній період. Заходи емітента
щодо зменшення ризиків полягають у вивченні ринку, перевірці платоспроможності клієнтів. Для
захисту своєї діяльності, підприємство розширює ринки збуту та постійно покращує якість
нафтопродуктів.
У 2010-2015 роках значних придбань або відчужень активів не було.
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також
операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з
непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для
визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними особами. Характер взаємовідносин
між пов'язаними особами такий, що всі вони знаходяться під спільним контролем ВАТ "НК
"Роснефть" (Москва, РФ), яка через інших осіб, які контролюються нею, володіє контрольованою
часткою участі цих пов'язаних сторін. Заборгованості і обсяги операцій з пов'язаними особами за
звітний період наступні: дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг - 8'341тис.грн. (ПРАТ

"Лисичанська нафтова Інвестиційна компанія" - 8'148тис.грн., ТОВ "Восток" - 193тис.грн.);
придбання товарів, робіт, послуг - 23'513тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова Інвестиційна
компанія" - 26тис.грн., ТОВ "Восток" - 22'364тис.грн" ТОВ "РН Бізнессервіс- Україна" - 1'
103тис.грн., ПРАТ "Лисичанськтехмастила" - 21тис.грн.); дебіторська заборгованість 2'540тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" - 1'168тис.грн., ТОВ "Восток" 79тис.грн., ТОВ "РН Бізнессервіс-Україна" - 2тис.грн., ПРАТ "Лисичанськтехмастила" 1'291тис.грн.); кредиторська заборгованість - 107тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова
інвестиційна компанія" - 4тис.грн., ТОВ "Восток" - 11тис.грн., ТОВ "РН Бізнессервіс-Україна" 92тис.грн.). Пов'язаними сторонами Товариства є також ключові посадові особи. Винагорода
вищому управлінському персоналу проводилась у формі заробітної плати та внесків на соціальне
страхування.
Основними засобами емітент користується з моменту існування підприємства та знаходяться в
задовільному стані. За звітний період значних правочинів щодо основних засобів не було. Ступінь
зносу 65,7 %.Сума зносу складає 9188 тис.грн. Використання активів підприємства на навколишнє
середовище не впливає . Основні засоби знаходяться в м. Лисичанськ, Севєродонецьк, Рубіжне.
Підприємство планує удосконалення основних засобів, згідно з проектом "Модернізація
нафтобази" ( опис в розділі стратегія подальшої діяльності емітента).
Основними факторами, що впливають на діяльність емітента: - вкрай нестабільна політична,
економічна та соціальна ситуація в Україні, загроза військових дій; - зниження цін на нафту; знецінення гривні; - підвищення податків, акцизів на пальне; - різке падіння виручки у зв'язку із
стагнацією економіки регіону; Заходи емітента щодо зменшення ризиків: - підвищення якості
нафтопродуктів та обслуговування; - Вкладення в реконструкцію підприємства.
В 2015 році штрафи, пені, неустойки не сплачувались.
Фінансування діяльності товариства проводиться за рахунок власних коштів. Політика
підприємства в області фінансування діяльності знаходиться в постійному підвищенні частки
власного капіталу. Залучення капіталу забезпечує прибуток та формування джерел фінансування
для поточних потреб, капітальних витрат на технічне переобладнання, реконструкцію. Структура
фінансування капіталу товариства станом на 31.12.2015 року становить: - власний капітал
дорівнює 21347 тис.грн., або 94 % усієї валюти балансу; - зобов'язання - 1312 тис.грн., або 6 %
валюти балансу. Станом на 31.12.2015 року Коефіцієнт поточної ліквідності становить 8,565 що
більше нормативного значення 1,50 Коефіцієнт швидкої ліквідності 6,700 що більше
нормативного значення 1,00 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 3,912 що більше нормативного
значення 0,20 Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати, як стійкий.
Робота підприємства проводиться на підставі прямих договорів. Підприємство укладає договори
по мірі появи замовника і на 31.12.2015 р укладених, але не виконаних договорів немає.
Підприємство має інвестиційний проект у розмірі 5,0 млн. долл.США "Модернізація нафтобази
ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" Пріоритетним напрямком цього проекту є: - розвиток
логістичної системи; - підвищення ефективності системи розподілу та відвантаження
нафтопродуктів; - зниження витрат на доставку нафтопродуктів. Реалізація проекту логістичної
стратегії дозволить розширити географію реалізації нафтопродуктів, зменшення витрат
нафтопродуктів при доставці клієнтам. Станом на кінець звітного періоду реалізація
інвестиційного проекту зупинена у зв'язку з глибокою політичною та економічною кризою у

державі.
Емітент в 2015 році дослідження та розробки не проводив.
Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків
активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає
емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові
особи емітента відсутні.
Іншої суттєвої інформації для інвесторів немає.

XІІ. 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:

7112

4790

0

0

7112

4790

будівлі та
споруди

5041

4048

0

0

5041

4048

машини та
обладнання

1271

97

0

0

1271

97

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

800

645

0

0

800

645

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

7112

4790

0

0

7112

4790

Найменування
основних засобів

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Товариство має
основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Всі основні засоби знаходяться під охороною.
Терміни користування основними засобами визначаються комісією по основним засобам та
відображаються в картках обліку об`єктів основних засобів. За збереження основних засобів
відповідають матеріально-відповідальні особи. Первісна вартість основних засобів: Станом на
31.12.2015 року на балансі Товариства значиться основних засобів, за первісною вартістю на суму
13978 тис.грн. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. В структурі основних
засобів значну долю складають будівлі та споруди , та інструменти, прилади, інвентар. Ступінь
зносу основних засобів: Станом на 31.12.2015 року ступінь зносу основних засобів складає 66
відсотків. Ступінь використання основних засобів: У звітному році ступінь використання
основних засобів складає 60 %. Сума нарахованого зносу: За період з 01.01.2015 по 31.12.2015
року сума амортизації всіх основних засобів складає 1995 тис.грн. Станом на 31.12.2015 року знос
основних засобів складає 9188 тис.грн. У звітному році вартість основних засобів значно не
змінювалась. Переоцінки основних засобів у 2015 році 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

21347

32754

чистих активів (тис.
грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)

2814

2814

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

2814

2814

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +
Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(21347.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(2814.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на
кінець 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

56

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1256

X

X

Усього зобов'язань

X

1312

X

X

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

Опис:

Непогашених кредитів банків немає. Зобов'язань за цінними паперами, сертифікатами

ФОН, фінансовими інвестиціями в корпоративні права та податкових зобов'язань немає.
Непогашеної фінансової допомоги на зворотній основі станом на кінець звітного періоду
немає.

XІV. 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

28.04.2015

29.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

16.09.2015

16.09.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVІ. 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 відповідальністю
"Аудиторська фірма "ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"
33100397
04655 м. Київ . м. Київ Проспект
Московський, 23

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

3464 30.09.2004

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)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОНРОДУКТ" ЗА 2015 РІК
Адресат: Акціонерам та керівництву ПАТ "Лисичанськнафтопродукт";
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" (далі - Аудитор), яка
здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №
3464, виданого Аудиторською палатою України, згідно з договором від 17.02.2016 р. № 392-А проведено аудит
фінансових звітів Публічного акціонерного товариства "Лисичанськнафтопродукт" (далі - Товариство), що включають
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 2015 рік, складених відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), а також опис важливих аспектів облікової політики та
інші пояснювальні примітки.
1. Основні відомості про Товариство Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт". Код
за ЄДРПОУ - 03484062. Місцезнаходження Товариства: 93117, Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.
Артемівська, 61. Дата державної реєстрації - 10.03.1994р, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців 1 381 120 0000 000519.
Основні види діяльності за КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами; 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30
Роздрібна торгівля пальним; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство
2. Опис аудиторської перевірки Ми виконали аудит фінансової звітності Товариства, яка складається з балансу станом
на 31 грудня 2015 року та звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2015 рік, а
також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Ця фінансова звітність складена
згідно з МСФЗ. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти
зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому,
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. "Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала оцінку
застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом,
а також оцінку загального подання фінансових звітів. Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням

таких принципів: автономності, обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної)
собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, єдиного грошового
вимірника. Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під сумнів здатність Товариства
безперервно продовжувати діяльність, оцінені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства
безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Так, зокрема, за 2013, 2014 і 2015
роки Товариством отримані збитки на суми 16201тис.грн., 10096тис.грн., 11 407тис.грн. відповідно. Діяльність
Товариства істотно залежить від пов'язаних осіб. Крім того, у звітному періоді спостерігалося зростання економічної і
політичної нестабільності в Україні. Можливість Товариства продовжувати свою діяльність на основі принципу
безперервності діяльності залежить від можливості залучати позики або капітал у разі потреби. Керівництво впевнене,
що Товариство має у своєму розпорядженні достатні можливості по залученню позик для погашення потенційних
зобов'язань, а також розраховує на надходження коштів за рахунок основної діяльності. Виходячи із зазначеного
вище, фінансова звітність підготовлена Товариством на підставі припущення про безперервність господарської
діяльності. Відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №996-XІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського
обліку та формування фінансової звітності, визначені в наказі про облікову політику №199 від 29.12.2014р. Облікова
політика Товариства була незмінною протягом періоду, що перевірявся. З метою забезпечення достовірних даних
бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством була проведена
інвентаризація товарно- матеріальних цінностей, необоротних активів, капітальних інвестицій станом на 01.10.2015р.
згідно з наказом №156 від 21.09.2015р. дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх
періодів, фінансових інвестицій, грошових коштів, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування станом на 31.10.2015р № 178 від 30.10.2015р. Інвентаризація була проведена згідно з
Положенням "Про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від
02.04.2014р. №879. Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає
вимогам управлінського персоналу. Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося
Товариством своєчасно.
3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.
4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою відповідальністю є
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум
та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, Аудитор розглядає
ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією
наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, в Товаристві цю процедуру
виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру згідно з вимогами МСА. Аудитором були виконані
процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.
6. Умовно-позитивна думка відповідно до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" На думку
Аудитора, за винятком впливу факторів, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти Товариства
справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2015 року, а
також результат його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2015 рік відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
7. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу, що існує невизначеність, що
стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Товариства
безперервно продовжувати діяльність.
.
.
.

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

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

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 менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

6

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась
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)

Комітети у складі Наглядової ради
не створювались

Інші (запишіть)

Комітети у складі Наглядової ради
не створювались

Комітети у складі Наглядової ради не створювались
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

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

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 складі Наглядової ради не можуть бути особи, які входять до
складу Правління або Ревізійної комісії 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)

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

д/н

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві 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

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Інших документів немає

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
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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
Інше (запишіть)

X
Інших причин немає

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
Інше (запишіть)

X
Інші органи перевірки не
здійснювали

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
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V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 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

174

62

0

первісна вартість

1001

667

337

0

накопичена амортизація

1002

493

275

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7112

4790

0

первісна вартість

1011

31026

13978

0

знос

1012

23914

9188

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

І. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

6582

6278

0

інші фінансові інвестиції

1035

126

126

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

143

0

Відстрочені податкові активи

1045

1585

0

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 І

1095

15579

11399

0

Запаси

1100

1824

2446

0

Виробничі запаси

1101

569

647

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

1255

1799

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

1276

1248

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

295

303

0

з бюджетом

1135

1316

1943

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

16904

124

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

808

5133

0

Готівка

1166

1

3

0

Рахунки в банках

1167

807

5130

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

ІІ. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

23

40

0

Усього за розділом ІІ

1195

22446

11237

0

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

1200

23

23

0

Баланс

1300

38048

22659

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

0

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

29545

18533

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

32754

21347

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

1551

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

370

0

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

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

1921

0

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

2476

392

0

за розрахунками з бюджетом

1620

5

56

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

9

14

0

за одержаними авансами

1635

209

72

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

672

778

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2

0

0

Усього за розділом ІІІ

1695

3373

1312

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

38048

22659

0

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Примітки до звіту наведені у розділі Примітки до
фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Керівник

Чумак Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Топіліна Оксана Іванівна (за довіреністю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публічне акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

18281

12365

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

( 17488 )

( 11538 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

793

827

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

231

158

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

( 4864 )

( 5463 )

Витрати на збут

2150

( 6517 )

( 6586 )

Інші операційні витрати

2180

( 945 )

( 805 )

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

( 11302 )

( 11869 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2214

4091

Інші доходи

2240

87

94

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 517 )

( 2214 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 304 )

( 95 )

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 9822 )

( 9993 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1585

-103

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 11407 )

( 10096 )

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

-11407

-10096

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1633

1382

Витрати на оплату праці

2505

3599

3624

Відрахування на соціальні заходи

2510

1274

1222

Амортизація

2515

2109

2715

Інші операційні витрати

2520

3711

4014

Разом

2550

12326

12957

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

-0.2026924

-0.1793971

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.2026924

-0.1793971

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примітки до звіту наведені у розділі Примітки до
фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Керівник

Чумак Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Топіліна Оксана Іванівна (за довіреністю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публічне акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

22244

14195

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

67

251

Надходження від повернення авансів

3020

7

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

87

94

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

66

122

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

21039

2135

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28868 )

( 17346 )

Праці

3105

( 2840 )

( 2917 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1402 )

( 1342 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1365 )

( 1073 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 348 )

( 350 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 87 )

( 80 )

І. 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

( 4275 )

( 160 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4325

-6471

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

(0)

( 33 )

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

0

-33

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)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ІІІ. 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

4325

-6504

Залишок коштів на початок року

3405

808

7312

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5133

808

Примітки

Примітки до звіту наведені у розділі Примітки до
фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Керівник

Чумак Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Топіліна Оксана Іванівна (за довіреністю)

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публічне акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

І. 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

ІІ. 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

ІІІ. 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

Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
товариством не складався.

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

03484062

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 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

29545

0

0

32754

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

-395

0

395

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

2814

0

0

0

29940

0

0

32754

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-11407

0

0

-11407

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

-11407

0

0

-11407

Залишок на
кінець року

4300

2814

0

0

0

18533

0

0

21347

Примітки

Примітки до звіту наведені у розділі Примітки до фінансової звітності, складені
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Керівник

Чумак Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Топіліна Оксана Іванівна (за довіреністю)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" ЗА 2015 РІК 1. Інформація про Підприємство Повна назва:
Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт" (далі - Товариство, Підприємство).
Код за ЄДРПОУ - 03484062. Місцезнаходження Товариства: 93117, Україна, Луганська обл.,
м.Лисичанськ, вул.Артемівська, 61. Дата державної реєстрації - 10.03.94р., номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 381 120 0000
000519. Підприємство засноване відповідно до рішення Державного комітету України по нафті і
газу від 02.03.94р. №70 шляхом перетворення державного підприємства "Лисичанське управління
по забезпеченню нафтопродуктами" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента
України від 15.0б.93р. №201/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". Статут Товариства
викладено у новій редакції відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол
№28/04/11 від 28.04.11р.) в зв'язку зі зміною типу з відкритого акціонерного товариства на
публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Товариство в періоді, що перевірявся, мало ліцензію серії АГ №503963 від 27.01.11р., видану
Міністерством транспорту та зв'язку України, на надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Строк дії ліцензії - необмежений. Основними
напрямками діяльності Товариства згідно зі статутними документами є: o Придбання, переробка
та продаж нафти на нафтопродуктів; o Оптова та роздрібна торгівля нафтою та продуктами
органічного синтезу нафти на нафтопродуктів; o Роздрібний продаж паливно-мастильних
матеріалів через мережу стаціонарних АЗС. 2. Основа підготовки фінансової звітності
Концептуальна основа Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Основа подання інформації Підприємство веде
бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно до Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі - ПСБО) та іншого чинного українського
законодавства з бухгалтерського обліку. Українські принципи бухгалтерського обліку
відрізняються від загальноприйнятих МСФЗ. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена на основі
бухгалтерських записів Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести у
фінансову звітність для того, щоб вона відповідала МСФЗ. 2.1. Істотні облікові судження та
оцінки При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Підприємства необхідно
робити оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов'язань, розкриття
умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми
прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок. Судження При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні
судження (додатково до суджень, пов'язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний
вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають: Принцип
безперервності діяльності Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході
звичайної господарської діяльності. Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого
законодавства Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів
операційної діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд
прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація
залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших
державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються.
Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені
законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності. Оцінки та
припущення Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших
основних джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик
виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та

зобов'язань протягом фінансового року. Резерв сумнівності боргів Товариство регулярно
проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних
активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з
контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент
знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на
історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу. Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати,
які зменшують об'єкт оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого прибутку,
у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для
визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних
строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в
майбутньому. Резерви на знецінення запасів Товариство створює резерв по застарілим і
неліквідним запасам. Оцінка чистої вартості реалізації запасів базується на найбільш достовірній
інформації, доступній на дату оцінки. Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
Товариство визначає вартість інвестицій у асоційовані компанії за методом участі в капіталі.
Оцінка вартості інвестиції базується на фінансовій інформації об'єкту інвестування за звітний
період, доступної на дату оцінки. Валюта представлення звітності Фінансова звітність складається
в тисячах українських гривень, всі значення округлені до одиниці. Функціональною валютою
Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не перебуває у гіперінфляції. Курсові
різниці при переведенні статей звітності, підготовленої за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку у статті звітності, підготовленої за міжнародними
стандартами фінансової звітності, не виникають. 2.2. Основні принципи облікової політики Нижче
викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх представлених
звітних періодах. Основні засоби Товариство відображає об'єкти основних засобів за первісною
(переоціненого) вартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення
корисності. Переоцінка основних засобів не здійснюється. Остання переоцінка основних засобів
здійснена Товариством станом на 02.01.04р. згідно з договором № 0112-03 від 01.12.03р.
незалежним оцінювачем ДП "Міжнародна консалтингова компанія - Оцінка" (сертифікат суб'єкта
оціночної діяльності №71/02, виданого ФДМУ від 18.04.02р.). Мета оцінки - визначення ринкової
вартості об'єкта оцінки з метою формування бухгалтерського обліку. Відповідно до п.29 МСБО 16
"Основні засоби" суб'єкт господарювання має обирати або модель собівартості в параграфі ЗО, або
модель переоцінки в параграфі 31 своєю обліковою політикою І йому слід застосовувати цю
політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою
регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із
застосуванням справедливої вартості на дату балансу. Справедливу вартість землі та будівель, як
правило, визначають на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, як
правило, здійснюють професійні оцінювачі. Справедливою вартістю об'єктів машин та обладнання
є, як правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки. Частота
переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних засобів.
Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової
вартості, слід проводити подальшу переоцінку. Деякі об'єкти основних засобів можуть зазнавати
значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної переоцінки. Такі часті
переоцінки не потрібні для об'єктів основних засобів лише з незначною зміною справедливої
вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років. Якщо переоцінюють
об'єкт основних засобів, тоді весь клас основних засобів, до якого належить цей актив, слід
переоцінювати. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли
одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується.
Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця
між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до
звіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації
або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які
прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні

прибутки та збитки. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування
амортизації активів аналізуються наприкінці коленого звітного року і, при необхідності
коригуються. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі
наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активів
Термін корисної експлуатації, років Будівлі і споруди 20-50 Транспортні засоби 5-15 Машини і
обладнання 2-15 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-5 Інші основні засоби 1-5 Амортизація
не нараховується на незавершене будівництво та невстановлене устаткування. Балансова вартість
основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності, коли певні події чи
зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути повністю
відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його
балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого активу або групи
активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного відшкодування.
Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з двох величин:
чистої ціни продажу активу або вартості використання активу. При визначенні вартості
використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої
вартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає ринкову оцінку
вартості грошових коштів у часі та ризики, пов'язані з даним активом. Стосовно активів, які
самостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування визначається для групи
активів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив. Збитки від зменшення
корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки. Нематеріальні активи Товариство
визнає об'єктами нематеріальний актив немонетарній активи, які не мають фізичної субстанції та
можуть бути ідентифіковані. Актив є ідентифікованим, якщо він: а) може бути відокремлений,
тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати,
ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом,
ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити
це, або б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи
можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов'язань.
Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли а) є ймовірність того, що майбутні
економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та б) собівартість
активу можна достовірно оцінити. Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням
моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації.
Амортизація нараховується виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатації
із застосуванням прямолінійного методу. Інвестиції та інші фінансові активи Дочірніми
підприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Товариством. Контроль існує тоді,
коли Товариство має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фінансовою та
операційною політикою суб'єкта господарювання для отримання вигод у результаті його
діяльності. Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив.
Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського
персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані Із здійсненням
інвестицій. Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових
котирувань і чию справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за
собівартістю за вирахуванням величини знецінення. Інвестиції в асоційовані компанії
враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі
інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим збільшенням
або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії.
Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в звіті про
прибутки і збитки інвестора. При змінах, що відображені безпосередньо в капіталі асоційованого
підприємства, Товариство визнає частку, що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо
доречно, у звіті про зміни у власному капіталі. Після застосування методу участі в капіталі,
Товариство визначає чи існує необхідність додаткового зменшення вартості інвестиції внаслідок
втрати вартості. На кожну балансову дату Товариство визначає чи існують будь-які об'єктивні
ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційовану компанію. Якщо зменшення вартості
інвестиції в асоційовану компанію було виявлене, Товариство розраховує суму зменшення

вартості як різницю між відновлювальною вартістю та балансовою вартістю, яка признається у
звіті про сукупні доходи.
Продовження тексту приміток
У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Товариство оцінює і визнає
інвестицію, що залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю
інвестиції в асоційовану компанію на момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю
інвестиції, що залишилась, і надходженнями від вибуття визнається у складі прибутку або збитку.
Запаси. Запаси оцінюються за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або
чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за
середньозваженою собівартістю. Зменшення корисності нефінансових активів Балансову вартість
активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Збиток від зменшення
корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за
переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збитки від знецінення визнаються кожен раз,
коли поточна вартість активу або групи, яка генерує грошові потоки, перевищує вартість
відшкодування такого активу або групи. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається
як більша з двох величин: справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за
вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання активу. Вартість очікуваного
відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків, коли актив не генерує
грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються Іншими активами або
групами активів. При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки
дисконтуються із застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові
очікування вартості грошей і ризики, властиві активу. Платежі з операційної оренди Оренда, при
якій всі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, лягають на орендодавця, класифікується як
операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються у звіті про прибутки і
збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну оренди. Податки Податок
па додану вартість Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартість (ПДВ), крім таких випадків: ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не
відшкодовується податковим органом; в такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на
придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин; Дебіторська і кредиторська
заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума податку на додану вартість,
що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебіторської або
кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан. Поточний податок на
прибуток Нарахування поточного податку на прибуток у 2015 році здійснювалось Товариством у
його податковій декларації згідно з українським податковим законодавством за ставкою 18% на
основі визначення фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності відповідно до
МСФЗ. Поточні податкові зобов'язання за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що
належить до сплати податковим органам на звітну дату або підлягає відшкодуванню податковими
органами. Відстрочений податок на прибуток Доходи або витрати з податку на прибуток
включають поточний і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звіті прибутки і
збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в
капіталі, такий податок відображається в капіталі. Відстрочені податки визначаються із
застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів
та зобов'язань та їхньою податковою базою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання
визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться
реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу
податкових ставок і положень податкового законодавства. На кожну дату балансу Товариство
переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість,
якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподаткованого прибутку, що дозволив
би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу. Відстрочені податкові активи і
відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного
права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо

відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання стосуються одного суб'єкта
оподаткування та одного податкового органу. Дебіторська заборгованість Дебіторська
заборгованість відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Нарахування резерву
сумнівних боргів проводиться на дату балансу методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина
забезпечень визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Залишок
резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської
заборгованості на ту саму дату. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає
відомо. Аванси видані та інші оборотні активи Аванси, надані постачальникам, відображаються за
вартістю, зазначеною у рахунках. Іншими оборотними активами визнаються суми податкового
кредиту з ПДВ щодо якого строк відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав, суми
переплат по платежам до бюджету та переплат за державною пенсійною програмою. Грошові
кошти та короткострокові депозити Грошові кошти та короткострокові депозити, представлені в
звіті про фінансову позицію, складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в
касі та короткострокових банківських депозитів. Передплачені витрати До складу передплачених
витрат відносяться витрати, оплата яких відбулась в поточному періоді і які будуть фактично
визнані витратами в майбутніх звітних періодах. Фінансові зобов'язання Фінансові зобов'язання,
що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання,
переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, або
похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні.
Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Фінансові
зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і відсоткові
кредити та позики. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку
погашення оцінюється за собівартістю. Процентні запозичення при первісному визнанні
відображаються за собівартістю, яка оцінюється як така, що відповідає справедливій, за
вирахуванням витрат на операції запозичення. У подальшому за первісним визнанням процентні
запозичення відображаються за вартістю, яка амортизується із застосуванням методу ефективної
ставки відсотка. Вартість, яка амортизується, розраховується з урахуванням будь-яких витрат,
пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні. У тій мірі, в
якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума відсотків, які
можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума фактично
нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого
інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень. У тій мірі, в якій
кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого активу, сума
витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування ставки
капіталізації до витрат на цей актив. Ставка капіталізації має бути середньозваженою величиною
витрат за позиками стосовно до позик Товариства, що залишаються непогашеними протягом
періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума
витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на
позики, понесених протягом цього періоду. Забезпечення Забезпечення визнається тоді, коли
Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулих подій, та
існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Якщо
Товариство очікує, що забезпечення буде відшкодоване, наприклад, внаслідок дії угоди про
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання
компенсації фактично визначене. У випадку, коли зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, Із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості
грошей у часі, а також, за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні
дисконтування, збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як процентні
витрати. Зобов'язання по виплатах персоналу Державна пенсійна програма Товариство сплачує
поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників. Внески
розраховуються як певний відсоток від фонду оплати праці. В звіті про прибутки та збитки

витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума
заробітної плати. Забезпечення по виплатам персоналу Оплата щорічних відпусток та інші
виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язаннями по
виплатах персоналу через створення забезпечення в звітному періоді. Операції в іноземних
валютах Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату
здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах
перераховуються в функціональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всі курсові різниці
відображаються у звіті про прибутки та збитки. Немонетарні статті, які обліковуються за
історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату первісного визнання. Немонетарні статті,
які обліковуються за справедливою вартістю у іноземній валюті, перераховуються по курсу на
дату, коли така справедлива вартість була визначена. Визнання доходів Дохід від реалізації
товарів і послуг Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта
господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов'язані з тією
самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат).
Дохід не визнається, якщо покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з правом
власності на товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями. Доходи
включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок.. Інші
операційні доходи До складу інших операційних доходів відносяться доходи від іншої реалізації,
дохід від операційної оренди активів, дохід від списання кредиторської заборгованості та інші
доходи операційної діяльності. Дохід від іншої реалізації визнається, коли значні ризики та
вигоди, пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, а сума може бути
достовірно визначена. Умовні активи і зобов'язання. Умовні зобов'язання не визнаються в
фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів, які
втілюють економічні вигоди, незначна. Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але
розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку економічних вигод. Події після дати балансу
Події після дати балансу - це сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу та
датою затвердження фінансової звітності до випуску. При цьому датою випуску звітності є дата
офіційного дозволу керівництва підприємства на випуск (публікацію, подання) фінансових звітів
за межі Підприємства, Підходи до відображення таких подій у фінансовій звітності Підприємства
визначено МСБО 10 "Події після дати балансу". Коригування активів і зобов'язань є необхідним у
разі подій, які відбуваються після дати балансу і надають додаткову інформацію для визначення
сум, пов'язаних з умовами, що існують на дату балансу таких як: 8. банкрутство замовника, що
підтверджує наявність безнадійної дебіторської - заборгованості на дату балансу; 9. продаж
запасів нижче собівартості, який підтверджує, що чиста реалізаційна вартість цих запасів на дату
балансу була нижчою за їхню собівартість; 10. продаж основних засобів за ціною, нижчою за їхню
балансову вартість, що свідчить про зменшення їхньої корисності на дату балансу; 11. виявлення
суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фінансової ЗВІТНОСТІ. Якщо після дати
балансу Підприємство отримує інформацію про умови, які існували на дату балансу, йому слід
оновити розкриття інформації, пов'язаної із цими умовами, з урахуванням нової інформації. Своєю
чергою, події, які відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї
дати, не потребують коригування статей балансу таких як: об'єднання бізнесу після дати балансу
або продаж великого дочірнього підприємства; оголошення плану про припинення діяльності;
суттєві придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу згідно з МСФЗ 5,
інший продаж активів; знищення виробничих потужностей внаслідок пожежі після дати балансу;
оголошення про значну реструктуризацію або про початок її здійснення; значні операції зі
звичайними акціями та з потенційними звичайними акціями після дати балансу; надзвичайно
великі зміни цін на акції або валютних курсів після дати балансу; зміни ставок податків або
податкового законодавства, прийнятих або оголошених після балансу, які впливають на податкові
активи й зобов'язання; прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань; початок
великого судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу.
Якщо наслідки наведених подій є настільки суттєвими, що можуть вплинути на здатність
користувачів фінансових звітів робити відповідні оцінки та приймати рішення, в примітках до
фінансових звітів розкривають: характер події; оцінку фінансового результату або твердження, що

таку оцінку зробити неможливо. Порівнянна інформація У тих випадках, коли мала місце
необхідність, порівнянна інформація була відкорегована таким чином, щоб відповідати змінам в
підготовленій фінансової звітності в поточному році.
3. Розкриття інформації за окремими статтями фінансової звітності 12. Основні засоби Визнаються
основними засобами - матеріальні активи, які Підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більш 2500 грн. без ПДВ.
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. №92, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за №288/4509 (із змінами та доповненнями). У фінансових
звітах інформація про наявність і рух об'єктів основних засобів, а також їх амортизацію,
відображалась відповідно до МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення корисності
активів" та інших МСБО (МСФЗ). Первісна вартість основних засобів Товариства, за якою вони
відображені в балансі станом на 31.12.15р., складала 13'978тис.грн. Амортизація основних засобів
нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що
перевірявся, Товариством не змінювався. Дані про суму зносу основних засобів, наведені в
Балансі, відповідають даним регістрів обліку. Станом на 31.12.15р. знос основних засобів складав
9'188тис.грн., залишкова вартість - 4'790тис.грн. У 2015 році переоцінка нерухомого майна
Товариства не проводилась. 13. Нематеріальні активи Товариство обліковує нематеріальні активи
із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної
експлуатації. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом
протягом очікуваного періоду корисного використання. У випадку встановлення ознак зменшення
корисності активу, вартість такого нематеріального активу списується до вартості очікуваного
відшкодування. Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за
№750/4043 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про наявність і рух
об'єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображалась відповідно до
міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі МСБО, ІА8) 38 "Нематеріальні активи",
МСБО 36 "Зменшення корисності активів" та інших МСБО (МСФЗ). Первісна вартість
нематеріальних активів станом на 31.12.15р. складала 337тис.грн. Станом на 31.12.15р.
накопичена амортизація нематеріальних активів складала 275тис.грн. Залишкова вартість
нематеріальних активів станом на 31.12.15р. складала 62тис.грн. 14. Довгострокові фінансові
інвестиції та інші необоротні активи Облік фінансових інвестицій здійснювався відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.05.00р. за №284/4505 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація
про наявність і рух фінансових інвестицій відображалась відповідно до МСБО 28 "Інвестиції в
асоційовані підприємства)), МСБО № 39 "Фінансові інструменти: визнання, оцінка", МСФЗ 9
"Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та інших МСБО
(МСФЗ). Вартість довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.15р. складала
6'404тис.грн., зокрема: o інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 6'278тис. грн.; o інші фінансові інвестиції- 126тис.грн. Товариство є власником 3'443'632 (три
мільйони чотириста сорок три тисячі шістсот тридцять двох) акцій, емітованих ПРАТ
"Лисичанськтехмастила", що складає 99,65649% статутного капіталу емітента, та корпоративних
прав ВО "Домобудівельник", що складає 55,71283% статутного капіталу. Собівартість інвестиції
Товариства в ПРАТ "Лисичанськтехмастила" на дату інвестування становила 681тис.грн. Станом
на 31.12.15р. дана інвестиція обліковується за мінусом витрат від знецінення у сумі 681тис.грн.
Собівартість інвестиції Товариства в ВО "Домобудівельник" на дату придбання корпоративних
прав становила 7'000тис.грн. Станом на 31.12,15р. дана інвестиція обліковується за мінусом витрат
від знецінення у сумі 722тис.грн. За 2015 рік Товариство визнало збиток від знецінення

корпоративних прав в ВО "Домобудівельник" у сумі 304тис.грн. (у 2014 році - 95тис.грн.). До
складу інших довгострокових фінансових інвестицій було включено вартість акцій АКБ
"Український комунальний Банк" у кількості 126 000 штук на суму 126тис.грн., що становить 0,11
% статутного капіталу. Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з цінними
паперами відповідало вимогам чинного законодавства. Фінансові результати від реалізації цінних
паперів визначалися і відображалися в обліку достовірно. Окрему фінансову звітність, як інвестор,
Товариство не складало. Станом на 31.12.15р. у Товариства обліковувались довгострокова
дебіторська заборгованість на суму 143тис.грн. (на 31.12.14р. - 0тис.грн.). Зазначена довгострокова
дебіторська заборгованість сформована за рахунок надання позик (поворотної фінансової
допомоги) для ПРАТ "Лисичанськтехмастила" згідно з договором №137 від 24.09.15р. на суму
95'656грн. (строк повернення - до 24.09.17р.) і №138 від 24.09.15р. на суму 47'500тис.грн. (строк
повернення - до 24.09.17р.). Крім того, станом на 31.12.15р. Товариством обліковується
прострочена довгострокова дебіторська заборгованість по договорам купівлі-продажу цінних
паперів на суму 880'281,50грн. (угода №2731-Бв від 15.11,10р (додаткова угода № 1 від 14.12.12р.),
Покупець - ПРАТ "Лисичанськтехмастила") і 50000,00грн. (угода №1658-Бв від 03.11.11р.,
Покупець - ПРАТ "Лисичанськтехмастила"). По зазначеним сумам простроченої заборгованості
сформовано резерв сумнівних боргів. 3.4. Запаси Облік запасів проводився згідно з вимогами
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р.
за №751/4044 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про наявність і рух
запасів відображалась відповідно до МСБО 2 "Запаси". Переоцінка товарно-матеріальних
цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась. Станом на 31.12.15р. вартість запасів
складала 2'446тис.грн. (станом на 31.12,14р. - 1824тис.грн.) 3.5 Торгова та інша дебіторська
заборгованість Облік дебіторської заборгованості здійснювався в 2015 році у відповідності до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. за №237 (із змінами та доповненнями). У
фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась
відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисності
активів" та іншими МСБО (МСФЗ). Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Дебіторська
заборгованість за товари, роботи послуги На 01.01.15р., тис.грн. На 31.12.15р., тис.грн. чиста
реапізаційна вартість 1 276 1 248 первісна вартість 1 276 1 248 резерв сумнівних боргів - Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.15р. (у порівнянні з даними станом
на 01.01.15р.) складала: Вид дебіторської заборгованості На 01.01.15р., тис.грн. На 31.12.15р.,
тис.грн. за виданими авансами 295 303 з бюджетом 1 316 1 943 інша поточна дебіторська
заборгованість 16 904 124 Разом: 18 515 2 370 Крім того, по статті "Інша поточна дебіторська
заборгованість" станом на 31.12.15р. Товариством обліковується прострочена дебіторська
заборгованість від надання позик (поворотної фінансової допомоги) для ПРАТ
"Лисичанськтехмастила" згідно з договором №126 від 15.11.13р. на суму 80000,00грн. (строк
повернення - до 31.12.13р.) і №352 від 07.11.12р. на суму 30000,00тис.грн. (строк повернення - до
07.11.12р.). По зазначеним сумам простроченої заборгованості сформовано резерв сумнівних
боргів. 15. Гроші та їх еквіваленти Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами
здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове
обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до
вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Прибуткові і
видаткові касові ордери оформлювалися своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.15р. складав 5133тис.грн. (станом на 01.01.15р. 808тис.грн.). 16. Необоротні активи, утримувані для продажу Необоротні активи, утримувані для
продажу, станом на 31.12.15р. складали суму 23тис.грн. (станом на 01.01.15р. - 23тис.грн.). 17.
Інші оборотні активи Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.15р. становила 40тис.грн.

(станом на 01.01.15р. -23тис.грн.). 18. Поточні забезпечення наступних витрат і платежів У складі
поточних забезпечень відображались нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі
(забезпечення на виплату відпусток працівникам, забезпечення матеріального заохочення),
величина яких на дату складання балансу визначалась шляхом попередніх оцінок. Забезпечення
наступних витрат і платежів станом на 31.12.15р. складали суму 778тис.грн. (станом на 01.01.15р.
- 672тис.грн.). 19. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Визнання, облік та оцінка
довгострокових зобов'язань і забезпечень здійснювались відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.01.00р. №20. У фінансових звітах Товариства інформація про довгострокові зобов'язання
представлена з урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та
непередбачені активи". Сума довгострокових зобов'язань і забезпечень станом на 31.12.15р. (в
порівнянні з даними станом на 01.01.15р.) складала: № Види довгострокових зобов'язань На
01.01.15р., тис.грн. На 31.12.15р., тис. гри. 1. Довгострокові кредити банків - - 2. Інші
довгострокові зобов'язання 1 551 - 3. Довгострокові забезпечення 370 - Разом 1921 - 3.11. Поточні
зобов'язання та забезпечення Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20 (із змінами та доповненнями). У фінансових
звітах Товариства інформація про кредиторську заборгованість представлена з урахуванням
МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Короткострокові
кредити банків станом на 31.12.15р. у Товариства відсутні (станом на 01.01.15р. - 0тис.грн.).
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.15 р. відсутня (станом
на 01.01.15 р. - 0тис.грн.). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на
31.12.15р. складала 392 тис.грн. (станом на 01.01.15р. - 2476тис.грн.). Кредиторська заборгованість
за розрахунками станом на 31.12.15р. (в порівнянні з даними станом на 01.01.15р.) складала:
Вид кредиторської заборгованості На 01.01.15р., тис.грн. На 31.12.15р., тис.грн.
з одержаних авансів 209 72
з бюджетом 5 56
зі страхування - з оплати праці 9 14
з учасниками - інші поточні зобов'язання 2 Разом: 225 142
Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2015 році відповідно до
чинного законодавства. Нарахування та сплата єдиного соціального внеску здійснювалось
Товариством згідно з діючим законодавством.
3.12. Податок на прибуток Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.12.00р. №353 (Із змінами та доповненнями). У фінансових
звітах інформація про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 "Податки на
прибуток" та Інших МСФЗ (МСБО). Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за
2015 рік склали суму 1'585тис.грн. (2014 рік - 103тис.грн.) і є виключно результатом зменшення
відстрочених податкових активів. 3.13 Власний капітал Статутний капітал Товариства станом на
31.12.15р. складав 2'813'869,65грн. (два мільйони вісімсот тринадцять тисяч вісімсот шістдесят
дев'ять гривень 65 копійок), який поділено на 56'277'393 (п'ятдесят шість мільйонів двісті сімдесят
сім тисяч триста дев'яносто три) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05грн. (п'ять
копійок) кожна. Ведення обліку коштів статутного капіталу відповідало вимогам чинного
законодавства. Станом на 31.12.15р. статутний капітал Товариства сплачено повністю. Додатковий
капітал і капітал у дооцінках станом на 31.12.15р. відсутній (станом на 01.01.15р. - відсутній).
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.15р. складав 18'533тис.грн, (станом на 01.01.15р. 29'940тис.грн.). Вилучений та неоплачений капітал станом на 31.12.15р. в Товаристві відсутні.
Структура та призначення власного капіталу Товариства визначені об'єктивно та адекватно
відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та інших МСФЗ (МСБО). 20. Доходи

Визнання та оцінка доходів Товариством за 2015 рік проводилися у відповідності до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.99р. №290 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах
інформація про доходи представлена з урахування МСБО 18 "Дохід" та інших МСФЗ (МСБО).
Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало
зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими
групами: o дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг; o інші операційні доходи; o інші
фінансові доходи; o інші доходи. 21. Витрати Облік витрат Товариства за 2015 рік проводився у
відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (із змінами та
доповненнями). У фінансових звітах інформація про в (прати діяльності Товариства представлена
з урахуванням МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Витрати відображалися в
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати
визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду,
відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 22. Умовні,
контрактні зобов'язання та операційні ризики Середовище діяльності та ризики притаманні
Україні Українській економіці, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманні
ознаки економіки, що розвивається. Ці ознаки включають в себе, але не обмежуються, низьким
рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, наявність жорсткого
регулювання валютних операцій, що є причиною неліквідності національної валюти за межами
України. Стабільність української економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та
його дій відносно регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вищеозначеного,
діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою
економікою. Протягом 2015 року українська гривня суттєво знецінилася по відношенню до
основних світових валют і знадобилося значне зовнішнє фінансування для підтримки її
стабільності. Національний банк України, серед інших заходів, наклав певні тимчасові обмеження
на виконання банками клієнтських платежів і на купівлю іноземної валюти на міжбанківському
ринку. На діяльність та фінансовий стан Товариства і надалі буде впливати політичний розвиток
України, включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання.
Такі чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства
продовжувати свою діяльність. Гарантії видані та отримані Протягом 2015 року Товариство не
видавало гарантій за зобов'язаннями третіх осіб і не отримувало гарантій від третіх осіб за своїми
зобов'язаннями. 3.18. Управління фінансовими ризиками : цілі та принципи Товариство схильне до
наступних ризиків, пов'язаних з використанням фінансових інструментів: Кредитний ризик Ризик
ліквідності Ринковий ризик В цій примітці розкрито інформацію про схильність Товариства
кожному із зазначених ризиків, про цілі Товариства, його політику та методи оцінки та управління
ризиками. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх
зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових
збитків. Фінансові Інструменти, які потенційно можуть призвести до виникнення концентрації
кредитного ризику, в основному складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості.
Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською діяльністю Товариства, контролюється
кожною операційною одиницею під час виконання затверджених Товариством процедур оцінки
надійності та платоспроможності кожного контрагента, в тому числі щодо стягнення
заборгованості. Моніторинг діяльності кредитного ризику здійснюється на рівні Товариства
відповідно до встановлених керівних принципів та методів вимірювання для того, щоб визначити і
проводити моніторинг ризиків, пов'язаних з контрагентами. Максимальний рівень кредитного
ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, які представлені нижче: Вид фінансових
активів На 01.01.15р., тис.грн. На 31.12.15р., тис.грн. Торгова дебіторська заборгованість 1 276 1
248 Позики, видані пов'язаним особам (за вирахуванням резерву сумнівності) 16 442 Інша
дебіторська заборгованість 462 124 Грошові кошти в банках та касі 808 5 133 Разом: 18 988 6 505
Ризик ліквідності Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе виконати
свої фінансові зобов'язання у належні строки, не зазнаючи при цьому втрат. Підхід Товариства до

управління ліквідністю полягає у забезпеченні, наскільки це можливо, достатньої ліквідності для
виконання своїх зобов'язань у строк, як в нормальних, так і в напружених умовах, не допускаючи
виникнення неприйнятних збитків або ризику збитку для репутації Товариства.
У наведеній нижче таблиці представлена узагальнена інформація про договірні недисконтовані
платежі за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення цих зобов'язань.
На 31.12.15р., тис.грн. На вимогу До 12 місяців 1-5 років Більше 5 років Всього
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість - 464 - - 464
Кредити та позики - - - - Поточні забезпечення - - 778 - 778
Інші поточні зобов'язання - - - - Разом: - 464 778 - 1242
На 01.01.15р., тис.грн. На вимогу До 12 місяців 1-5 років Більше 5 років Всього
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість - 2 685 - - 2 685
Кредити та позики - - 1 551 - 1551
Поточні забезпечення - - 672 - 672
Інші поточні зобов'язання - - - - Разом: - 2 685 2 223 - 4 908
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у можливому впливі на фінансовий результат Товариства
або на вартість фінансових інструментів коливання ринкових цін, таких як процентні ставки та
курси валют. Метою управління ринковим ризиком є контроль рівня ринкового ризику та
забезпечення оптимального співвідношення доходності та ризику в межах прийнятих параметрів.
Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов'язаннями, операціями та фінансуванням,
вираженими в іноземній валюті. Умови невизначеної політичної ситуації в Україні та вплив
вказаної ситуації на курс гривні до іноземних валют, а також значна негативна величина чистої
фінансової позиції свідчать про можливі ускладнення при погашенні валютних зобов'язань.
Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків, пов'язаних з іноземною
валютою. Товариство не має жодних фінансових активів та зобов'язань з плаваючою процентною
ставкою. Товариство вважає, що ризик зміни відсоткових ставок є несуттєвим і не використовує
інструмента для хеджування таких ризиків в даний час. Тим не менш, Товариство здійснює
моніторинг процентних ставок і буде використовувати інструменти для хеджування таких ризиків
по мірі необхідності. 3.19. Операції з пов'язаними сторонами Пов'язані сторони можуть
здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними
особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами.
Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та
відповідного розкриття операцій з пов'язаними особами. Характер взаємовідносин між
пов'язаними особами такий, що всі вони знаходяться під спільним контролем ВАТ "НК
"Роснефть" (Москва, РФ), яка через інших осіб, які контролюються нею, володіє контрольованою
часткою участі цих пов'язаних сторін. Заборгованості і обсяги операцій з пов'язаними особами за
звітний період наступні: дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг - 8'341тис.грн. (ПРАТ
"Лисичанська нафтова Інвестиційна компанія" - 8'148тис.грн., ТОВ "Восток" - 193тис.грн.);
придбання товарів, робіт, послуг - 23'513тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова Інвестиційна
компанія" - 26тис.грн., ТОВ "Восток" - 22'364тис.грн" ТОВ "РН Бізнессервіс- Україна" - 1'
103тис.грн., ПРАТ "Лисичанськтехмастила" - 21тис.грн.); дебіторська заборгованість 2'540тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" - 1'168тис.грн., ТОВ "Восток" 79тис.грн., ТОВ "РН Бізнессервіс-Україна" - 2тис.грн., ПРАТ "Лисичанськтехмастила" 1'291тис.грн.); кредиторська заборгованість - 107тис.грн. (ПРАТ "Лисичанська нафтова
інвестиційна компанія" - 4тис.грн., ТОВ "Восток" - 11тис.грн., ТОВ "РН Бізнессервіс-Україна" 92тис.грн.). Пов'язаними сторонами Товариства є також ключові посадові особи. Винагорода
вищому управлінському персоналу проводилась у формі заробітної плати та внесків на соціальне

страхування. Після дати балансу в Товаристві не відбувалось сприятливих та несприятливих подій
які є суттєвими, і які можуть впливати на економічні рішення користувачів звітності.

