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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"______________________  за ЄДРПОУ
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА________________________________________________ __ __________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство_________________________________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності Добування уранових і торіївих руд _____________________________  за КВЕД
Середня кількість працівників 1 4 917____________________________________ _ _ _ ______________________________________
Адреса, телефон ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 2. М. ЖОВТІ ВОДИ. ДІШІРОГШТРОВСЬКА ОБЛ.. 52210______________  95719_________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в іривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V' у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 Р-

Форма №1 Код за ДКУД| 1801001

А К Т И В
Код

рядка
• На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 34 078 31 582

первісна вартість 1001 41 187 41 165
накопичена амортизація 1002 7 109 9 583

Незавершені капітальні інвестиції 1005 640 999 664 226
Основні засоби 1010 1 481 380 1 314 080

первісна вартість 1011 1 995 667 2 048 765
знос 1012 514 287 734 685

Інвестиційна нерухомість 1015 139 132
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 209 209
Знос інвестиційної нерухомості 1017 70 77

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 2
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковую гься за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 143 9

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 1 610 -
Г удвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 2 158 349 2 010 029

П. Об») роги і активи
Запаси 1100 657 679 518 943
Виробничі запаси 1101 219 727 211 618
Незавершене виробництво 1102 406 554 292 946
Готова продукція п о з 29 519 13 504
Товари 1104 1 879 875
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 ЗО 532 5 684
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами и з о 21 642 15 665
з бюджетом 1135 5 390 5 417
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 568 3 568
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 305 27 479
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 695 4 987
Г отівка 1166 19 14
Рахунки в банках 1167 676 4 973
Витрати майбутніх періодів 1170 135 788 140 906
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

КОДИ
2021 [Öl [ÖT

14.309787
1210700000

І40
07.21



інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 311 143 337318
Усього за розділом II 1195 1 200 174 1 056 399

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 3 358 523 3 066 428

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

Па кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 465 790 465 790
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 585 264 488 648
Додатковий капітал 1410 775 551
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (687 247) (1 140 830)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( * )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 364 582 (185 841)

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 58 648 38 398
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 1 304 829 1 297 929
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 "
'

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 1 363 477 1 336 327

ГО. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 73 820 10 842
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 347 393 566 504
розрахунками з бюджетом 1620 54 554 103 144
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 18 132 21 343
розрахунками з оплати праці 1630 51 071 28 200
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 620 002 732 033
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 99 380 103 912
Доходи майбутніх періодів 1665 360 261 341 268
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 5 851 8 696
Усього за розділом Ш 1695 1 630 464 1 915 942

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

1700 -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду — - -
Баланс 1900 3 358 523 3 066 428



Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний за ЄДРПОУ
комбінат"

(найменування)

2021

КОДИ
01

14309787
01

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід в ід  реал ізац ії п р о д у кц ії (товар ів , робіт, послуг) 2000 2 195 659 2 027 082
Чисті зароблені ст рахові п р е м ії 2010. - -

п р е м ії п ідписані, валова  сум а 2011 - -
премії, передан і у  перест р а хува ння 2012 - -
зм ін а  р е зе р ву  н еза р о б лен и х  прем ій , валова  сум а 2013 - -
зм ін а  част ки п ер ест р а хо ви к ів  у  р е зе р в і незароб лен их  
прем ій

2014 "

С обівартість реал ізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 2 489 485 ) ( 2 463 013 )
Чисті понесен і збит ки  за  ст раховим и  виплат ам и 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( 293 826 ) ( 435 931 )

Д о х ід  (вит рат и) в ід  зм іни  у  р е зе р в а х  довгост рокових  
зобов 'язань

2105 "

Д о х ід  (вит рат и) від  зм іни  інш их ст р а хо ви х  р езер в ів 2110 - -
зм іна  інш их ст рахових  р е зе р в ів , валова  сум а 2111 - -
зм іна  част ки п ер ест р а хо ви к ів  в інш их ст рахових  р е зер ва х 2112 - -

Інш і операц ійн і доходи 2120 33 286 321 085
у  т о м у  числі:
дохід  від зм іни  варт ост і акт ивів, як і оц іню ю т ься  за  
справедливою  варт іст ю

2121

дохід  від первісного  визнання  б іологічних  акт ивів і 
с іль с ь к о го сп о д а р с ь к о ї п р о д у к ц ії

2122 - -

дохід  від використ ан ня  кош т ів, ви в ільнених  від  
оподат кування

2123 -

А дм ін істративн і витрати 2130 ( 72 486 ) ( 60 755 )
В итрати  на збут 2150 ( 2 406 ) ( 10 712 )
Інш і операц ійн і витрати 2180 ( 270 553 ) ( 532 892 )

у  т ом у числі:
вит рат и від зм іни  варт ост і акт ивів, як і оц іню ю т ься  за  
справедливою  варт іст ю

2181

вит рат и від пер вісно го  визнання  б іологічних  акт ивів  і 
с ільськ о го сп о д а р ськ о ї п р о д у к ц ії

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190
збиток 2195 ( 605 985 ) ( 719 205 )

Д оход  в ід  участі в кап італ і 2200 - -
Інш і ф інансові доходи 2220 5 658 -
Інш і доходи 2240 37 231 39 034

у  т ом у числі:
дохід  від б ла го д ій н о ї допом оги

2241

Ф інансові витрати 2250 ( 2 498 ) ( 21001 )
В трати від участі в кап італі 2255 ( - ) ( - )
Інш і витрати 2270 ( 3 245 ) ( 2 542 )
П риб ут ок (збит ок) від  впливу  ін ф ляц ії на  м о н ет а р н і ст ат т і 2275 - -



Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290
збиток 2295 ( 568 839 ) ( 703 714 )

В итрати  (дохід) з податку на прибуток 2300 18 640 23 447
П рибуток (збиток) в ід  при пи н ен о ї д іяльн ості після 
оподаткування

2305 -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 .

збиток 2355 ( 550 199 ) ( 680 267 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Д ооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - 883

Д ооцінка (уцінка) ф інан сови х  інструм ентів 2405 - -
Н акопичен і курсові р ізниці 2410 - -
Ч астка інш ого сукупного доходу асоц ійован их  та  сп ільни х  
п ідприєм ств

2415 “

Інш ий сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - 883
П одаток на прибуток, п о в ’язан и й  з інш им  сукупним  доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - 883

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (550 199) (679 384)

' '—О,

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
М атеріальн і затрати 2500 1 030 466 1 427 472

В итрати  на оплату прац і 2505 910 691 829 422
В ідрахування на соц іальн і заходи 2510 252 115 243 562

А м ортизація 2515 222 299 242 697
Інш і операційні витрати 2520 289 736 491 974

Разом 2550 2 705 307 3 235 127

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
С ередньорічна кількість простих акцій 2600 - -
С коригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Ч истий  прибуток (збиток) на одну  просту' акцію 2610 - -

С коригований ч и сти й  прибуток (збиток) на
одну просту' акцію  _____ —
Д ивід енди  н а  одну просту актгію 2 6 5 4 ' - -

Керівник

Головний

БЕНДИК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підприємство Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

2021
КОДИ

_ “ÔI
14309787

01

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

С таття Код За зв ітн и й  період За аналогічн ий  період 
попереднього року

1 2 3 . 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Н адходж ення від:
Р еалізації продукції (товарів , робіт, послуг) 3000 60 831 351 717
П овернення податків і зборів 3005 - 225 600
у  том у числі податку на додану вартість 3006 - 225 600
Ц ільового ф інансуванн я ЗОЮ 9 426 1 121 547
Н адходж ення від  отрим ання субсидій , дотац ій з о н - -
Н адходж ення авансів в ід  покупців  і зам овників 3015 2 675 631 2 121 824
Н адходж ення від  п оверн ен ня авансів 3020 - -
Н адходж ення в ід  в ід сотк ів  за зали ш кам и  кош тів на 
поточних рахунках 3025 2 2 822
Н адходж ення від борж ників  неустойки (ш траф ів, пені) 3035 692 2 091
Н адходж ення від  оп ерац ій но ї оренди 3040 800 718
Н адходж ення в ід  отрим ання роялті, авторських 
винагород

3045 " ”

Н адходж ення від страхових прем ій 3050 - -
Н адходж ення ф інансових установ від  повернення позик 3055 -
Інш і надходж ення 3095 52 910 98 968
В итрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 240  664  ) ( 2 396 846 )
Праці 3105 ( 738  4 3 0  ) ( 686  277  )
В ідрахувань на соц іальн і заходи 3110 ( 204  461 ) ( 189 413  )
Зоб ов’язань з податків і зборів 3115 ( 453  811 ) ( 517  979  )
В итрачання на оплату  зобов 'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( 5 418 )
В итрачання на оплат)' зобов 'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 193 714 ) ( 222 675 )

Витрачання на оплат}' зобов'язань з інш их податків і зборів 3118 ( 260 097 ) ( 289 886 )

В итрачання на оплат}7 авансів 3135 ( 6 272 ) ( 20 521 )
В итрачання на оплат}' поверн ен ня авансів 3140 ( - ) ( - )
В итрачання на оплату  ц ільових внесків 3145 ( 10 994 ) ( 13 450 )
В итрачання н а  оплату7 зобов 'язань за страховим и 
контрактам и 3150

( ) ( )

В итрачання ф інансових  установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інш і витрачання 3190 ( 50 458  ) ( 52 307 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 95 202 48 494

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Н адходж ення від  реалізації: 
ф інансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Н адходж ення від  отрим аних: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -

Н адходж ення від  деривативів 3225 - -

Н адходж ення від  погаш ення п ози к 3230 - -

Н адходж ення в ід  вибуття дочірнього  п ід п ри єм ства  та 
ін ш о ї го сп о д ар сько ї одини ц і 3235 . _

Інш і надходж ення 3250 - -



В итрачання на придбання: 
ф інансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 27 506  ) ( 11 567  )

В и п лати  за дери вати вам и 3270 ( - ) ( - )
В итрачання на н ад ан н я  позик 3275 ( - ) ( - )
В итрачання на п ри дб ання дочірнього п ід п ри єм ства  та 
ін ш о ї госп од арсько ї одини ц і 3280

( ) ( )

Інш і платеж і 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -27 506 -11 567

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Н адходж ення від:
В ласного капіталу 3300
О трим ання позик 3305 3 350 153 813
Н адходж ення від  продаж у частки  в дочірньом у 
п ідпри єм стві 3310 _ _

Інш і надходж ення 3340 - -
В итрачання на: 
В икуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
П огаш ення позик 3350 62 978 245 313
С плату дивідендів 3355 ( - ) ( 20 468  )
В итрачання на сплату' в ідсотків 3360 ( 3 776 ) ( 22 503 )

В итрачання на сплату' заборгованості з ф ін ан сово ї 
оренди

3365 ( - ) ( - )

В итрачання на при дбання частки  в дочірньом у 
п ід при єм стві 3370

( ) ( )

В итрачання на ви п лати  неконтрольованим  часткам  у 
д о ч ір н іх  п ід при єм ствах 3375

( ) ( )

Інш і платеж і 3390 ( . ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -63 404 -134 471

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4 292 -97 544

Залиш ок кош тів на початок року 3405 695 98 239
В плив зм іни валю тн и х  курсів на залиш ок кош тів — - -
Зати ш ок кош ті^ іаж и аіе ііь  року' 3415 4 987 695

БЕНДИК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" за ЄДРПОУ

(найменування)

2021
КОДИ

01 01 

14309787

Звіт про власний капітал 
за Рік 2020 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

д о 
пла

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

В с ь о го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 465 790 585 264 775 - (683 939) - - 367 890

Коригування:
Зм ін а  облікової 
п ол ітики 4005
В и п равлен ня  пом илок 4010 - - - - - - - -
Інш і зм іни 4090 - - - (3 308) - (3 308)

коригований зали
шок на початок року 4095 465 790 585 264 775 - (687 247) - - 364 582

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (550 199) (550 199)

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Д ооц інка  (уцінка) 
н еоб оротн их  активів 4111 - - - - - - - -
Д о о ц ін к а  (уцінка) 
ф інансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Н акоп ич ен і курсові 
р ізни ц і 4113 - - - - - - - -
Ч астка інш ого сукупного 
д о х о д у  асоц ійован их  і 
сп ільни х  п ідпри єм ств 4114
тч ш и й  сукупний  д ох ід 4116 - - - - - - -

Р— озподіл прибутку:
В и п лати  власникам  
(дивіденди) 4200
С п рям уванн я  прибутку  
д о  зареєстрован ого  
кап італу 4205
В ід рахуван н я  до 
резервн ого  кап італу 4210 - - - - - - - -

С ум а чистого прибутку, 
н алеж н а до  бю дж ету  
в ід повідн о  до 
закон одавства 4215
С ум а ч истого  при бутку  
н а  створення 
спец іальн и х  
(ц ільови х) ф ондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С ум а чистого  при бутку  
на  м атер іальне 
заохоч ен н я 4225
В н е с к и  у ч а с н и к ів :
В нески  д о  кап італу 42 4 0 - - - - - - - -

П огаш ен н я  заб о р го 
ван ост і з кап італу 4245 - - - - - - - -

В и л у ч е н н я  к а п іт а л у :
В и к у п  акц ій  (часток) 42 6 0 - - - - - - - -

П ер еп р о д аж  ви к уп 
л ен и х  акц ій  (часток) 4265 - - - - - - - -

А н улю ван н я  ви куп ле
н и х  акц ій  (часток) 42 7 0 - - - - - - -

В и лучення ч астк и  в 
кап італ і 4275 - - - - - - - -

Зм ен ш ен н я  н о м ін ал ь
н о ї вартості акц ій 42 8 0 - - (94) - - - - (94)

Інш і зм ін и  в кап італ і 42 9 0 - (96 616) (130) - 96 616 - - (130)

П р и д б а н н я (п р о д а ж ) 
н екон трольован о ї 

астки  в д о ч ірн ьом у  
п ід при єм стві 4291
Р а з о м  зм ін  у к а п іт а л і 4 2 9 5 - (96 616) (224) - (453 583) - (550 423)

З а л и ш о к  н а  к ін е ц ь  
р о к у 4 3 0 0 465 790 48&64Г-" 551 /  - (1 140 830) - - (185 841)

БЕНДИК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



1 Організаційна структура та діяльність

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», що є 
єдиним виробником урано-оксидного концентрату, підпорядковане Міністерству 
енергетики України. Підприємство було засновано 01.08.1951 року відповідно до 
постанови Ради міністрів СРСР №2659-1287/СС/ОП.

Згідно зі стратегічним планом розвитку на 2017-2021 роки, підвищення 
ефективності роботи виробництва, зниження собівартості продукції та 
удосконалення організаційної структури, на підставі наказів від 30.11.2017 №452, 
від 08.07.2019 №300, від 26.08.2020 №288 на ДП «СхідГЗК» з 26.08.2020 року 
діє організаційна структура ДП «Схід ГЗК», яка має наступний вигляд:

Основні підрозділи:
відокремлений підрозділ Смолінська шахта, відпрацьовує Ватутінське 

родовище уранових руд, виконує весь комплекс робіт з видобутку і 
радіометричного збагачення уранових руд, розташований в смт. Смоліне 
Кіровоградської області;

- відокремлений підрозділ Інгульська шахта, відпрацьовує Мічурінське і 
Центральне родовища уранових руд, виконує весь комплекс робіт з видобутку і 
радіометричного сортування уранових руд, розташований в м. Кролівницький;

- відокремлений підрозділ Новокостянтинівська шахта, здійснює капітальне 
будівництво об’єктів підземного та поверхневого комплексу шахти, що будується 
та виконує дослідно-промислове відпрацьовування Новокостянтинівського 
родовища уранових руд, введена до складу ДП "Схід ГЗК" з 1 вересня 2010 року 
відповідно до наказу Міністра палива та енергетики України від 26.11.2009р. за 
№ 659, розташований в с. Олексіївна Маловисківського району Кіровоградської 
області;

- гідрометалургійний завод, переробляє уранову руду і випускає закис-окис 
урану для потреб атомних електростанцій, а також виробляє сірчану кислоту, 
розташований в м. Жовті Води;

- відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод ( ВП ДХЗ) з 
виробництва гафнію та цирконію, включений до складу ДП «СхідГЗК» з 
06.08.2014 року відповідно до заходів реструктуризації, передбачених змінами та 
доповненнями до плану санації Державного науково-виробничого підприємства 
«Цирконій», затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської 
області від 05.08.2014 року, розташований в м. Кам'янське Дніпропетровської обл.

Допоміжні підрозділи:
- ремонтно-механічний завод виконує ремонт і виробництво гірничошахтного 
устаткування, розташований в м. Жовті Води;
- автотранспортне господарство, центральна науково-дослідна лабораторія, 
служба технічного контролю, центральна лабораторія контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики, служба виробничо-технічної комплектації, центральна
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пилогазодозиметрична лабораторія, служба по роботі з персоналом, служба 
капітального будівництва, проектний відділ, ремонтно-будівельне управління, 
служба інформаційних технологій, служба фізичного захисту, 
геологорозвідувальна партія, служба радіаційної безпеки та охорони 
навколишнього середовища, служба охорони праці, відділ зв’язків з громад кістю 
та ЗМІ, дільниця з ремонту та господарського обслуговування розташовані в м. 
Жовті Води, служба з охорони праці, геолого- розвідувальна партія;
- Філія ДП "Схід ГЗК" у місті Києві -  здійснює представницькі функції в органах 
виконавчої влади, у відносинах з державними органами і суб'єктами 
господарської діяльності на території України, розташована в м. Києві.

Соціально-побутові підрозділи:
Дільниця з ремонту та господарського обслуговування до складу якої входять:

- готель «Ювілейний»
- база відпочинку «Сосновий бор»,
- база відпочинку «Чорноморська»,

Дільниця з ремонту та господарського обслуговування розташована в м. Жовті 
Води Дніпропетровської області.

Обсяги виробленої продукції:
Протягом звітного періоду ДП «СхідГЗК» виконувало роботи за наступними 

напрямками:
1. Виробництво уранового концентрату.
2. Виробництво гафній-нікелевої лігатури.
3. Виробництво іншої промислової продукції, роботи та послуги 

непромислового характеру.
У звітному періоді підприємство виробило продукції, виконало робіт та 

надало послуг (промислового характеру) на суму 2 182 999 тис.грн. Порівняно із 
аналогічним періодом попереднього року обсяг виробництва продукції, робіт і 
послуг збільшився в середньому на 9 %.

Структура обсягів виробленої продукції наведена у таблиці:

№
п/п Напрямки виробничої діяльності

2019 
звіт, 

тис. грн.

2020

З В І Т ,

тис. грн.

питома
вага,

%

до
2019,

%
1 Концентрат природного урану 1 872 766 2 068 801 95 110
2 Гафній-нікелева лігатура 63 786 67 742 3 106
3 Сірчана кислота 65 682 43 527 2 66
4 Інша промислова продукція 3 448 2 929 0 85

Всього: 2 005 682 2 182 999 100 109

У загальному обсязі виробництва продукції, робіт і послуг найбільш питому 
вагу займає урановий концентрат -  95 %. За звітний період обсяг виробництва 
уранового концентрату склав 2 068 801 тис.грн. Порівняно з 2019 роком обсяг 
виробництва уранового концентрату збільшився на 196 035 тис.грн., що складає 
1 0 %.

У звітному періоді обсяг виробництва гафній-нікелевої лігатури на
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Дніпродзержинському хімічному заводі склав 67 642 тис.грн., що на 6 % більше, 
ніж за 2019 рік.

Крім того, у звітному періоді було вироблено: іншу промислову продукцію у 
сумі 2 929 тис.грн., сірчаної кислоти -  43 527 тис.грн.

Реалізація продукції:
У звітному періоді основним напрямком зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є :
• експорт готової продукції Дніпродзержинського хімічного заводу -  гафній- 

нікелевої лігатури по контрактам від 19.12.2018 №940/64 та від 10.12.2019 
№1010/64 між ДП «СхідГЗК» та «BUSS @ BUSS.» Німеччина;

Реалізація іншої продукції виробництва ДП «СхідГЗК» протягом 2020 року за 
кордон не здійснювалася.

На території України підприємством протягом 2020 року здійснювалась 
реалізація уранового оксидного концентрату (УОК) відповідно контракту з 
ДП «НАЕК «Енергоатом» від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971 та від 22.11.2019 
№82-020-08-19-01169.

ДП «СхідГЗК» отримано Посвідчення Державної служби експортного
контролю України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, що

• • • • •дозволяє Проводити зовнішньоекономічну діяльність в частині реалізації своєї 
продукції іноземним споживачам.

Реорганізації підприємства:
Згідно зі стратегічним планом розвитку на 2017-2021 роки, підвищення 

ефективності роботи виробництва, зниження собівартості продукції та 
удосконалення організаційної структури, на підставі наказу від 30.11.2017 №452 
та від від 08.07.2019 №300 на ДП «СхідГЗК» відбулася зміна в організації 
виробництва і праці та скорочення штату працівників у підрозділах 
ДП «СхідГЗК». Станом на 31.12.2020 загальна чисельність штатних працівників 
на ДП «СхідГЗК» складає - 4 957 чол.

Юридична адреса ДП «СхідГЗК»: 52200, Дніпропетровська область, місто 
Жовті Води, вулиця Горького 2.

Фактична адреса ДП «СхідГЗК»: 52200, Дніпропетровська область, місто 
Жовті Води, вулиця Горького 2.

2. Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

2.1 Концептуальна основа фінансової звітності
Фінансова звітність ДП «СхідГЗК» за 2020 рік підготовлена відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Концептуальною основою фінансової звітності ДП «СхідГЗК» за рік, що 

закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової 
звітності (ІИПС) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів
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фінансової звітності (Рада з МСФЗ), що діють та/або дозволені до дострокового 
застосування станом на 31.12.2020 року (першу звітну дату за МСФЗ), і фінансова 
звітність відповідає ним.

Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення 
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 
зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не 
включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якщо б 
ДП «СхідГЗК» не могло продовжити подальше здійснення фінансово- 
господарської діяльності у відповідності з принципом безперервності діяльності.

2.2 Основа оцінки
Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної 

вартості, за виключенням основних засобів, які відображаються за переоціненою 
вартістю.

2.3 Звітний період
Період, що охоплений даною фінансовою звітністю складає звітний 2020

рік.

2.4 Функціональна валюта та валюта подання звітності
Функціональною валютою підприємства та валютою подання даної 

фінансової звітності є гривня України. Всі суми у даній фінансовій звітності 
округлені до тисяч гривень, якщо не зазначене інше.

2.5 Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність ДП «СхідГЗК» за 2020 рік за МСФЗ є фінансовою 

звітністю загального призначення. Метою фінансової звітності ДП «СхідГЗК» є 
підготовка повного обсягу інформації про фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності та грошові потоки для фінансової звітності за МСФЗ за 2020 рік.

2.6 Рішення про оприлюднення фінансової звітності
Фінансова звітність ДП «СхідГЗК» за 2020 рік за МСФЗ підлягає 

оприлюдненню і є доступною для широкого кола користувачів.

3. Істотні облікові судження, оцінки, припущення та невизначеності
Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності 

в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною суттєвих коригувань 
балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, 
розглядаються нижче. Припущення та оціночні значення ДП «СхідГЗК» засновані 
на вихідних даних, якими воно володіло у своєму розпорядженні на момент 
підготовки цієї фінансової звітності. Однак поточні обставини і припущення щодо 
майбутнього можуть змінюватися внаслідок ринкових змін або непідконтрольних 
ДП «СхідГЗК» обставин.

Оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді 
та інших факторах, які, на думку керівництва ДП «СхідГЗК», вважаються
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доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 
оцінок. Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. 
Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому 
здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей 
період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду 
впливає на поточний та майбутній періоди.

У процесі застосування облікової політики Керівництво ДП «СхідГЗК» 
використовувало наступні судження, оцінки та припущення, що найбільш істотно 
впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.

3.1 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 
МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події 
або умови, управлінський персонал ДП «СхідГЗК» застосовує судження під час 
розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для 
потреб користувачів з прийняття економічних рішень та достовірною.

3.2 Судження щодо визнання елементів фінансової звітності
Посадові особи ДП «СхідГЗК», які мають право на винесення професійного 

судження, застосували його для визнання активів, зобов’язань, доходів та витрат, 
за критеріями, що передбачені Концептуальною основною фінансової звітності, та 
спираючись не стільки на їх юридичну форму, як на економічну сутність.

3.3 Фінансові інструменти
ДП «СхідГЗК» є утримувачем фінансових інструментів у вигляді грошових 

коштів, депозитів, дебіторської і кредиторської заборгованості, що обліковуються 
виключно за амортизованою вартістю. Кредиторська і дебіторська заборгованість 
з періодом погашення менше 1 року не дисконтується.

Будь-які інші активи і зобов’язання за професійним судженням 
управлінського персоналу не підпадають під визнання непохідними або 
похідними фінансовими інструментами, у тому числі такими, що оцінюються за 
справедливою вартістю. Взаємозалік фінансових активів і фінансових 
зобов’язань не здійснювався.

3.4 Знецінення торгової дебіторської заборгованості
ДП «СхідГЗК» проводить нарахування резервів очікуваних кредитних 

збитків з метою покриття потенційних збитків, що виникають у разі нездатності 
покупця здійснити необхідні платежі.

ДП «СхідГЗК» регулярно перевіряє стан дебіторської заборгованості, 
передоплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет 
оцінки кредитного ризику дебіторів. ДП «СхідГЗК» використовує своє 
компетентне судження для оцінки суми будь-яких очікуваних кредитних збитків у 
випадках, коли контрагент характеризується підвищенням кредитного ризику. 
Резерв під очікувані кредитні збитки створюється на основі матричного підходу.

При оцінці достатності резерву очікуваних кредитних збитків керівництво 
враховує поточні умови в економіці в цілому, терміни виникнення дебіторської 
заборгованості, досвід зі списання заборгованості, кредитоспроможність покупців



і зміни умов оплати за договорами. Зміни в економіці, галузевої ситуації або 
фінансовому стані окремих покупців можуть спричинити коригування розміру 
резерву очікуваних кредитних збитків, відображеного у фінансовій звітності.

3.5 Зменшення корисності активів
ДП «СхідГЗК» оцінює балансову вартість матеріальних активів на предмет 

наявності ознак знецінення цих активів. ДП «СхідГЗК» переглядає балансову 
вартість активів для визначення, чи не існують будь-які ознаки зменшення 
корисності. ДП «СхідГЗК» слідкує за внутрішніми та зовнішніми індикаторами 
зменшення корисності матеріальних активів.

При оцінці знецінення активи, що не генерують незалежні грошові потоки, 
відносяться до відповідної одиниці, яка генерує грошові кошти. Наступні зміни у 
віднесенні активів до одиниць, що генерують грошові кошти або в термінах 
грошових потоків можуть вплинути на балансову вартість відповідних активів.

3.6 Строки корисного використання основних засобів
Під час визначення строків корисного використання та ліквідаційної 

вартості активів керівництво ДП «СхідГЗК» враховує умови очікуваного 
використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде 
експлуатуватися такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у 
результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

ДП «СхідГЗК» оцінює строки корисного використання основних засобів не 
рідше, ніж на кінець кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються 
від попередніх розрахункових оцінок, зміни відображаються як зміни в облікових 
оцінках згідно з МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках і 
помилки». Ці оцінки можуть здійснити істотний вплив на балансову вартість 
основних засобів і на нарахування амортизації за період.

3.7 Визнання та оцінка запасів
Керівництво оцінює критерії визнання запасів на підставі аналізу мети їх 

утримання, знаходження їх у процесі виробництва або продажу, призначення для 
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. При проведенні 
такого аналізу до уваги беруться фактори: дата надходження запасів, орієнтовний 
термін використання, оборотність. ДП «СхідГЗК» регулярно інвентаризує 
залишки запасів з метою виявлення неліквідних, застарілих та пошкоджених 
запасів і визнає їх витратами (у випадку фізичної відсутності).

3.8 Судові спори
ДП «СхідГЗК» використовує судження для оцінки та визнання забезпечень і 

розкриття умовних зобов'язань щодо наявних судових суперечок і інших 
претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів 
в суді або державного втручання, а також інших умовних зобов'язань. Судження 
необхідні для оцінки ймовірності позитивного результату наявних претензій, або 
виникнення зобов'язання, а також оцінки можливої величини забезпечення, 
необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, 
властивою процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від спочатку 
нарахованих резервів. Попередні оцінки можуть змінюватися в міру отримання
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нової інформації, переважно при підтримці внутрішніх фахівців або зовнішніх 
консультантів. Перегляд розрахункових оцінок може мати значний вплив на 
майбутні операційні результати.

3.9 Податок на прибуток
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними 

податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного 
прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення 
суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, 
на підставі ймовірності термінів отримання та величини майбутнього 
оподатковуваного прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне 
суттєве судження керівництва. Оцінка ймовірності включає судження, засновані 
на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки ймовірності відшкодування 
відкладених податкових активів в майбутньому використовуються різні фактори, 
включаючи операційні результати минулих років, операційні плани, спливання 
терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. 
Якщо фактичні результати відрізняються від оціночних, або ці оцінки повинні 
бути переглянуті в майбутніх періодах, це може мати негативний вплив на 
фінансовий стан, результат від операцій і потоки грошових коштів. У разі якщо 
величина раніше визнаних відстрочених податкових активів повинна бути 
зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про прибутки і збитки.

Українське законодавство допускає різні тлумачення податкових норм та 
схильне до частих змін. Система оподаткування та нормативно-правова база в 
Україні характеризуються численними податками і часто мінливим 
законодавством, яке найчастіше є непрозорим, суперечливим і є предметом для 
різних інтерпретацій різними контролюючими органами та юрисдикціями, які 
можуть накласти значні штрафи і стягнення. Керівництво повинно застосувати 
значне судження при визначенні відповідних сум податків до сплати. Поточні 
активи та зобов’язання за податками відображені у фінансовій звітності виходячи 
з погоджених у встановленому законодавством порядку активів та зобов’язань на 
31.12.2020 р. На думку керівництва, його тлумачення є належними і надійними, 
але немає гарантій того, що вони не стануть причиною претензій з боку 
податкових органів. У разі проведення податкових перевірок у майбутніх 
періодах сума поточних активів і зобов’язань може змінитися.

ЗЛО. Визнання виручки
Для обов'язків до виконання, які виконуються протягом періоду, для 

визнання виручки за судженням управлінського персоналу використовується 
метод результатів (огляди результатів діяльності, завершеної до поточної дати), 
який застосовується методом актування.

Для обов'язків до виконання, виконуваних в певний момент часу, визнання 
виручки за судженням управлінського персоналу здійснюється в момент, коли 
покупець отримує контроль та право власності над обіцяними товарами або 
послугами. Обов'язки до виконання виконуються в угодах про продаж з 
виставленням рахунку без відкладеного постачання.
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ДП «СхідГЗК» у звітному та порівняльному періоді за судженням 
управлінського персоналу не мало підстав для визнання активів, які могли б 
визнаватися у зв'язку з витратами на укладання контрактів з клієнтами.

3.11 Умовні активи і зобов'язання
Ідентифікацію та оцінку умовних активів і зобов'язань здійснено станом на 

31.12.2020 року. Оцінка таких умовних активів і зобов'язань невід'ємно пов'язана 
із застосуванням значної частки суб'єктивного судження і оцінок результатів 
майбутніх подій. У звітному періоді ДП «СхідГЗК» мало умовні зобов’язання, 
інформація про умовні зобов’язання розкрита у примітці 17.

4. Облікова політика
4.1 Основні принципи облікової політики

Відповідно до наказу ДП «СхідГЗК» від 21.12.2018 №670 на підприємстві 
встановлена облікова політика щодо застосування єдиних принципів, методів, 
процедур бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій і складання 
фінансової звітності з урахуванням вимог Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку.

Звітними фінансовими періодами ДП «СхідГЗК» вважаються наступні 
календарні періоди: 1-й квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців та рік.

ДП «СхідГЗК» виділяє необоротні та оборотні активи. До оборотних активів 
Підприємство відносить активи, які, як очікується, будуть споживатися 
Підприємством протягом операційного циклу. Усі інші активи класифікуються 
Підприємством як необоротні.

ДП «СхідГЗК» виділяє довгострокові та короткострокові зобов’язання. До 
короткострокових зобов’язань Підприємства відносяться зобов’язання, які, як 
очікуються, будуть погашені протягом операційного циклу.

Повний пакет фінансової звітності ДП «СхідГЗК» за МСФЗ включає наступні 
компоненти:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на кінець звітного періоду;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за звітний період;
- Звіт про рух грошових коштів за звітний період;
- Звіт про власний капітал за звітний період;
- Примітки, включаючи суттєві елементи Облікової політики та іншу 

пояснювальну інформацію;
Підприємство обрало прямий метод для подання руху грошових коштів від 

операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів.
Датою затвердження фінансової звітності Підприємством є дата підписання 

фінансової звітності керівником.

4.2. Нематеріальні активи
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів ДП «СхідГЗК» керується нормативними вимогами 
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
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Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення 
роботи основних засобів, враховується у складі відповідних основних засобів.

При придбанні програмного забезпечення разом із обладнанням, на якому 
воно встановлено, без виділення вартості програмного продукту або окреме 
придбання програмного забезпечення, яке використовується виключно з 
обладнанням, включається до вартості обладнання і відображається у звіті про 
фінансовий стан у складі основних засобів.

Нематеріальні активи первісно оцінюються за вартістю придбання та в 
подальшому обліковуються за моделлю собівартості за вирахуванням 
накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) активу, який не відповідає 
критеріям визнання його нематеріальні активи, як витрати того звітного періоду, 
протягом якого вони були понесені.

Подальші витрати, які пов’язані з нематеріальним активом, капіталізуються 
тільки тоді, коли вони збільшують економічні вигоди, які може принести даний 
актив у майбутньому, та можуть бути достовірно оцінені. Всі інші витрати, 
включаючи витрати на гудвіл та бренди, створені всередині Підприємства, 
визнаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони були понесені.

При зарахуванні нематеріальних активів на баланс, на підставі рішення 
комісії по підрозділу, щодо кожного об’єкта встановлюється очікуваний строк 
корисного використання. При визначені строку корисного використання 
нематеріальних активів враховується мінімально допустимі строки, що 
передбачаються нормативними документами та Податковим кодексом України, 
моральний знос (амортизацію), що передбачається, правові або інші обмеження 
щодо строку корисного використання активу тощо.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється 
прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з 
визначеним строком корисної експлуатації прирівнюється до нуля.

Нематеріальні активи, які мають необмежений строк корисного 
використання, не амортизуються.

При припиненні визнання нематеріальних активів, коли вже не очікується 
майбутніх економічних вигід від його використання, шляхом списання результат 
від такого припинення визнання визначається як різниця між чистим доходом від 
вибуття активу та його балансовою вартістю на дату припинення визнання, та 
визнається у складі інших витрат у звіті про фінансові результати.

У фінансовій звітності Підприємство обліковує аванси з придбання, 
створення та модернізації нематеріальних активів у складі необоротних активів.

4.3. Основні засоби
Основні засоби, які відповідають критеріям визнання активу, обліковуються 

за собівартістю, яка до моменту коли він стає придатним до використання 
формується та накопичується на рахунках незавершених капітальних інвестицій.

Після визнання активом основні засоби обліковуються за переоціненою 
вартістю, яка є справедливою вартістю на дату оцінки за мінусом накопиченої 
амортизації та збитків від зменшення корисності.

Одночасно із введенням основних засобів в експлуатацію приймальною 
комісією визначається ліквідаційна вартість основних засобів та очікуваний
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строк корисної експлуатації кожного об’єкта основних засобів.
Строки корисної експлуатації основного засобу встановлюються під час 

зарахування об'єкта на баланс, з урахуванням мінімально допустимих строків 
корисної експлуатації основних засобів, передбачених Податковим кодексом 
України. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється з 
застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація об'єкта починається з наступного після введення в 
експлуатацію місяця та припиняється з наступного за місяцем вибуття об'єкта. 
Амортизація основних засобів проводиться до досягнення балансової вартості 
об’єкта його ліквідаційної вартості.

Строки корисної експлуатації кожного об’єкта основних засобів 
переглядаються, у разі необхідності, на підставі технічного обґрунтування.

Амортизацію об’єкта основного засобу нараховується, виходячи з нового 
строку корисної експлуатації, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни 
строку корисної експлуатації.

Матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання понад 
один рік та вартістю менше порога суттєвості, встановленого для необоротних 
активів, відображаються в складі запасів як малоцінні та швидкозношувані 
предмети і списуються на витрати під час їх передачі в експлуатацію із 
забезпеченням кількісного обліку.

Підприємство визначає подальші витрати щодо основних засобів як 
збільшення балансової вартості відповідного об’єкта основних засобів 
(капіталізацію), за умови, якщо вони:

1) призводять до підвищення техніко-економічних можливостей об'єкта 
(строку корисної експлуатації та/або виробничої потужності об’єкта, тощо), що 
приведе до збільшення майбутніх економічних вигід або;

2) перевищують межу суттєвості, яка застосовується для визначення окремих 
суттєвих частин при понесенні витрат на капітальний ремонт.

Тобто до витрат, які відповідають умовам капіталізації Підприємство 
відносить модернізацію, реконструкцію та капітальний ремонт, за результатом 
якого підлягають капіталізації лише окремі суттєві частини, які при задовільнені 
критеріїв визнання та з урахування суттєвості, амортизуються окремо. Решта 
витрат за такими капітальними ремонтами визнається витратами поточного 
періоду.

У випадку заміни окремої суттєвої частини (деталі, механізми тощо) об’єктів 
основних засобів в рамках капітального ремонту та/або її часткової ліквідації 
Підприємство припиняє визнання балансової вартості такої суттєвої частини 
незалежно від того чи амортизувалася замінена частина окремо. У випадку заміни 
окремої суттєвої частини об’єкта основних засобів, якщо Підприємство не може 
визначити балансову вартість заміненої частини, тоді Підприємство може 
використати витрати на заміну як свідчення того, якою була собівартість 
заміненої частини під час її придбання або будівництва.

При припиненні визнання основних засобів, коли вже не очікується 
майбутніх економічних вигід від його використання, шляхом списання результат 
від такого припинення визнання визначається як різниця між чистим доходом від 
вибуття активу та його балансовою вартістю на дату припинення визнання, та 
визнається у складі інших витрат у звіті про фінансові результати.
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У складі бібліотечного фонду відображається література, придбана для 
забезпечення господарської діяльності, за умови її відповідності критеріям 
визначення основного засобу.

Для проведення переоцінки необоротних активів або зменшення їх 
корисності, встановити поріг суттєвості у розмірі 10% відхилення залишкової 
вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості. На дату переоцінки 
основних засобів застосовувати такий метод перерахунку амортизації -  повного 
списання амортизації.

Суми дооцінки необоротних активів зараховуються до нерозподіленого 
прибутку щомісячно в сумі, пропорційній нарахуванню амортизації з одночасним 
зменшенням капіталу у дооцінках. В разі .вибуття об’єкту, до складу 
нерозподіленого включається залишок перевищення суми попередніх дооцінок 
над сумою попередніх уцінок такого об’єкту, відображеного в складі додаткового 
капіталу.

Активи у стадії створення (незавершені капітальні інвестиції) 
обліковуються за історичної собівартістю за вирахуванням збитків від 
знецінення. Запасні частини, обладнання відображаються у складі незавершених 
капітальних інвестицій, тільки якщо вони відповідають визначенню основних 
засобів або будуть використані для їх створення, поліпшення, яке збільшить 
вартість основних засобів.

Т - о  •

4.4. Інвестиційна нерухомість
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

інвестиційної нерухомості Підприємство керується нормативними вимогами 
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Інвестиційна нерухомість обліковується за моделлю справедливої вартості. 
До складу інвестиційної нерухомості включаються будівлі, споруди та земля, на 
якій вони розташовані, або їх частки, якщо вони утримуються з метою отримання 
орендних платежів. При цьому частки об'єктів, що використовуються з цією 
метою, мають бути виділені окремо.

Нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка 
(до 30%) утримується для використання у виробництві, або в постачанні товарів 
чи наданні послуг, або для адміністративних цілей.

Підприємство визначає подальші витрати щодо інвестиційної нерухомості як 
збільшення балансової вартості відповідного об’єкта інвестиційної нерухомості 
(капіталізацію), за умови якщо вони:

1) призводять до підвищення техніко-економічних можливостей об'єкта 
(строку корисної експлуатації та/або виробничої потужності об’єкта, тощо), що 
приведе до збільшення майбутніх економічних вигід або;

2) перевищують межу суттєвості яка застосовується для визначення окремих 
суттєвих частин при понесенні витрат на капітальний ремонт.

Витратами поточного періоду щодо інвестиційної нерухомості визнаються 
витрати на щоденне обслуговування об’єкта, поточні ремонти, необхідні для 
підтримання об’єктів інвестиційної нерухомості у придатному для використання 
стані (для підтримання генерування грошових потоків від основних засобів).

У випадку заміни окремої суттєвої частини (деталі, механізму тощо) об’єктів 
інвестиційної нерухомості в рамках капітального ремонту та/або її часткової
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ліквідації, Підприємство припиняє визнання балансової вартості такої частини 
незалежно від того, чи амортизувалася замінена частина окремо. У випадку 
заміни окремої суттєвої частини об’єкта інвестиційної нерухомості, якщо 
Підприємство не може визначити балансову вартість заміненої частини, тоді 
Підприємство може використати витрати на заміну як свідчення того, якою була 
собівартість заміненої частини під час її придбання або будівництва.

Прибутки або збитки, що виникають через вибуття інвестиційної 
нерухомості, визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття і 
балансовою вартістю активу і визнавати їх в прибутку або збитках у періоді 
вибуття чи ліквідації.

4.5. Зменшення корисності та знецінення необоротних нефінансових активів
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

зменшення корисності та знецінення необоротних нефінансових активів 
Підприємство керується нормативними вимогами МСБО 36 «Зменшення 
корисності активів».

Підприємство також керуються вимогами МСБО 36 при визначенні та оцінці 
знецінення за авансами виданими. У випадку настання події збитку за авансами 
виданими (фінансові складнощі контрагента тощо), Підприємство визнає збиток 
від зменшення корисності таких авансів як перевищення балансової вартості 
авансу над сумою його очікуваного відшкодування (очікувана поставка товару, 
надання послуг тощо).

Збиток від зменшення корисності за виданими авансами визнається, коли 
існують свідчення про те, що це вже не аванс, тобто даний актив не буде 
погашатися поставкою товарів, робіт (послуг), а Підприємство розпочало процес 
стягнення сум щодо такої дебіторської заборгованості. Підприємство визнає 
збиток від зменшення корисності такої дебіторської заборгованості, що набуває 
статусу фінансового активу, в розмірі сум очікуваних кредитних збитків.

4.6.3апаси
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку запасів 

Підприємство керується нормативними вимогами МСБО 2 «Запаси».
Підприємство вважає одиницею обліку запасів кожне їх найменування. Облік 

запасів ведеться у натуральному та грошовому вимірниках.
У бухгалтерському обліку суми з транспортно - заготівельних витрат (надалі- 

ТЗВ) відображаються на окремому субрахунку 209. Розподіл транспортно- 
заготівельних витрат здійснюється за методом середнього відсотка.

Оцінка запасів (крім напівфабрикатів власного виробництва та готової 
продукції), а саме: сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, запасних 
частин, тари, товарів, тарних матеріалів, комплектувальних виробів та інших 
матеріальних цінностей, призначених для виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва, адміністративних потреб та 
збуту здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 
запасів.

Оцінка напівфабрикатів власного виробництва при їх передачі з одного 
відокремленого підрозділу, структурного підрозділу або цеху в інший для
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подальшого доопрацювання здійснюється за методом середньозваженої 
фактичної виробничої собівартості.

Оцінка готової продукції власного виробництва (крім ураново-оксидного 
концентрату, гафнію та цирконію) здійснюється за методом нормативних витрат.

Оцінка ураново-оксидного концентрату, гафнію та цирконію, виготовленого 
на підприємстві та призначеного для подальшого продажу, здійснюється за 
методом ціни продажу.

Відокремлені підрозділи, структурні підрозділи при вибутті запасів, що 
використовуються у діяльності їдалень, роздрібній торгівлі, застосовують метод 
оцінки вибуття запасів за цінами продажу.

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста 
вартість реалізації. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці 
обліку запасів шляхом віднімання з очікуваної ціни реалізації очікуваних витрат 
на завершення виробництва і витрат на подальшу реалізацію. У випадку 
перевищення собівартості над чистою вартістю реалізації запасів, така різниця 
визнається у складі витрат звітного періоду шляхом формування резерву. Резерв 
під знецінення запасів визначається на звітну дату на основі огляду і аналізу 
залишків запасів і відображається як різниця між балансовою вартістю і чистою 
вартістю реалізації.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в 
експлуатацію, виключають зі складу активів (списувати з балансу зі 100 % 
зносом) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 
предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх 
фактичного використання.

4.7.0рендні операції
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку оренди 

Підприємство керується нормативними вимогами МСФЗ 16 «Оренда».
На початку строку оренди Підприємство як орендар визнає актив з права 

використання та орендне зобов'язання.
Винятки із загального підходу обліку оренди, передбаченого МСФЗ 16, 

застосовуються до:
1) короткострокової оренди, у разі якщо загальний термін оренди складає 

менше 12 місяців;
2) малоцінної оренди: у разі якщо вартість об’єкту оренди є меншою за межу 

150 000 гривен.
Для договорів оренди зі списку винятків Підприємство визнає орендні 

платежі, пов’язані з такою орендою, у якості витрат періоду за прямолінійним 
методом протягом строку оренди та відображає у відповідному розділі звіту про 
фінансові результати. При цьому Підприємство як орендар не визнає актив з 
правом використання та орендне зобов’язання, як передбачено загальним 
підходом МСФЗ 16.

Після дати початку оренди Підприємство як орендар оцінює актив з права 
користування, застосовуючи модель собівартості.

Підприємство як орендар обліковує договори оренди, за якими орендний 
платіж визначений в іноземній валюті, відповідно до вимог МСБО 21, тобто
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зобов’язання з оренди підлягають переоцінці на кожну звітну дату з використання 
офіційного обмінного курсу НБУ станом на такі дати. Зміни у вартості 
зобов’язання з оренди внаслідок зміни офіційного обмінного курсу визнаються у 
складі прибутків або збитків Підприємства і при цьому Підприємство не здійснює 
переоцінку активу з права використання внаслідок зміни офіційного обмінного 
курсу.

У випадку покращення орендованого об’єкту, витрати, що відповідають 
критеріям визнання основних засобів, капіталізуються як окремий актив та 
амортизуються протягом строку корисного використання або строку оренди, в 
залежності що менше. Витрати на ремонтні та підтримувальні роботи відносяться 
до витрат періоду на момент їх здійснення, якщо вони не відповідають критеріям 
капіталізації основних засобів.

Орендодавець класифікує оренду або як операційну оренду, або як фінансову 
оренду. Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в 
основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. 
Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному 
всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив.

На дату початку оренди орендодавець визнає активи, утримувані за 
фінансовою орендою, у звіті про фінансовий стан та подає їх як дебіторську 
заборгованість за сумою, що дорівнює чистій інвестиції в оренду. Щоб оцінити 
чисту інвестицію в оренду, орендодавець застосовує ставку відсотка, що неявно 
передбачена в договорі оренди, тобто ту ставку відсотка, завдяки якій теперішня 
вартість орендних платежів та негарантованої залишкової вартості дорівнює сумі 
справедливої вартості орендованого активу та будь-яких первісних прямих витрат 
орендодавця. При передачі активів у фінансову оренду, орендодавець списує 
суму накопиченої амортизації активу і припиняє її нарахування.

Орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі 
моделі, яка відображає сталу періодичну ставку прибутковості на чисті інвестиції 
орендодавця в оренду.

Орендні платежі від операційної оренди орендодавець визнає як інші 
операційні доходи на прямолінійній основі та розкриває дану інформацію в звіті 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Орендодавець визнає витрати, 
включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від операційної оренди, 
як витрати за функціональним призначенням та розкриває дану інформацію у звіті 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Орендодавець включає первісні прямі витрати, понесені при укладанні 
договору про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнає 
їх витратами за функціональним призначенням протягом строку оренди на такій 
самій основі, як дохід від оренди.

4.8.Фінансові інструменти
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

фінансових інструментів Підприємство керується нормативними вимогами МСФЗ 
9 «Фінансові інструменти».

Підприємство групує свої фінансові активи за наступними категоріями:
1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
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2) поворотна фінансова допомога (видані позики);
3) інша дебіторська заборгованість;
4) грошові кошти та їх еквіваленти;
5) банківські депозити;
6) інвестиції в акції інших компаній
З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів 

Підприємство проводить класифікаційний тест характеристик контрактних 
грошових потоків фінансових активів (чи складають контрактні потоки за 
фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та 
визначає бізнес-модель управлення фінансовими активами (утримання 
фінансових активів до погашення, утримання фінансових активів до погашення та 
продажу або утримання фінансових активів лише для продажу).

Фінансові активи первісно визнаються Підприємством за справедливою 
вартістю плюс транзакційні витрати. Найкращим підтвердженням справедливої 
вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при 
первісному визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою 
вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визначається за 
подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих 
ринкових даних.

Відповідно до характеристик контрактних грошових потоків фінансових 
активів та обраної бізнес-моделі управління цимиг активами Підприємство 
обліковує фінансові активи після первісного визнання за однією з наступних 
категорій:

1) за амортизованою собівартістю (боргові фінансові активи (векселя, 
облігації, дебіторська заборгованість, тощо, які утримуються до погашення);

2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході ( 
боргові фінансові активи, які утримуються до погашення, та допускається 
торгівля ними);

3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у складі прибутку або збитку 
(похідні фінансові інструменти -  деривативи, акції).

Усі фінансові активи Підприємства, як правило, обліковуються за 
амортизованою собівартістю, оскільки Підприємство використовує бізнес-модель 
для отримання фінансових потоків, які складають лише погашення основної суми 
та відсотків (якщо вони є) за активом. У випадку, якщо зазначені умови бізнес- 
моделі управління фінансовими активами та характеристик контрактних потоків 
не виконуються, Підприємство розглядає необхідність обліку таких фінансових 
активів у відповідності до інших категорій обліку.

Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, 
на момент первісного визнання амортизована собівартість дорівнює справедливій 
вартості таких фінансових активів.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається 
фінансовим активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт і послуг, коли Підприємство набуває безумовне юридичне право 
отримати грошові кошти, та оцінюється відповідно МСФЗ 15.

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься 
заборгованість дебіторів, яка не включена в дебіторську заборгованість за
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продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних 
активів.

Для цілей відображення інформації у фінансовій звітності Підприємства, вся 
дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну. Критерієм 
поділу є термін майбутньої оплати (погашення).

Довгострокова дебіторська заборгованість являє собою заборгованість, яка 
підлягає погашенню протягом періоду, що перевищує операційний цикл 
Підприємства. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає 
погашенню протягом операційного циклу, переводиться до складу 
короткострокової дебіторської заборгованості на дату балансу.

Короткострокова дебіторська заборгованість (контрактний строк погашення 
якої становить менше 12 місяців) первісно визнається Підприємством за ціною 
операції (тобто справедлива вартість такої заборгованості дорівнює ціні операції 
згідно з договором, накладною, актом виконаних робіт тощо).

Дебіторська заборгованість, що утримується Підприємством до погашення та 
контрактні потоки за якою складають погашення основної суми та відсотків 
(якщо вони є), є фінансовим активом, який після первісного визнання оцінюється 
за амортизованою собівартістю із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Ефект дисконтування, як спосіб приведення вартості заборгованості, до 
поточної її вартості, є не суттєвим (або низько ризиковим) і не застосовується, 
якщо часовий чинник дисконтування реалізується протягом 12 місяців.

Вимоги щодо знецінення фінансових активів засновані на моделі очікуваних 
кредитних збитків і розповсюджуються на:

• видані позики;
• дебіторська заборгованість (торговельна);
• дебіторська заборгованість з фінансової оренди;
• інвестиції у боргові цінні папери (що утримаються для отримання 
грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу та 
процентів);
• інвестиції у боргові цінні папери (що утримаються для отримання 
грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу, процентів, а 
також від їх продажу).

Порядок знецінення не застосовується до фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток і збиток.

Якщо фінансовий актив обліковується за амортизованою вартістю, резерв 
під очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і збитків і 
зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан.

У звіті про фінансовий стан такий резерв визнається у складі активів, 
зменшуючи тим самим балансову вартість фінансового активу.

Якщо фінансовий актив обліковується за справедливою вартість через 
інший сукупний дохід, резерв під очікувані кредитні збитки також створюється за 
рахунок прибутків і збитків, але відноситься до кредиту власного капіталу (через 
інший сукупний дохід).
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Оціночний резерв не зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті 
про фінансовий стан, а обліковується Підприємством як один із резервів власного 
капіталу.

Підприємство обліковує фінансові активи за мінусом резерву під очікувані 
кредитні збитки. У випадку суттєвого зростання кредитного ризику за фінансовим 
активом на звітну дату Підприємство розраховує резерв під очікувані кредитні 
збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на звітну дату 
кредитний ризик за фінансовим активом не зазнав суттєвого зростання з моменту 
первісного визнання, то резерв під очікувані кредитні збитки розраховується 
Підприємством виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних збитків зі звітної 
дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 
місяців, то резерв визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого 
контрактного строку.

Резерви визнаються Підприємством за усіма фінансовими активами, що 
включені у відповідні категорії, а не тільки за знеціненими і тоді, коли вже 
сталися конкретні події. Підприємство оцінює та визнає резерви прямо від дати 
первісного визнання фінансового активу.

Резерв під очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості 
визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації 
дебіторської заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її 
непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву

Підприємство на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз 
актуальності застосованих ставок резервування та, за необхідності, переглядає їх 
шляхом підготовки наказу по Підприємству. Ставка резервування для кожного 
строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо 
прострочень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані 
зміни в погашенні дебіторської заборгованості внаслідок макроекономічних змін, 
платоспроможності та поведінці дебіторів тощо.

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості 
резерв під очікувані кредитні збитки щодо таких сум може розраховуватися на 
підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість 
отримання коштів від цих контрагентів.

Зміна балансової вартості резерву під очікувані кредитні збитки 
відображається у складі інших операційних витрат або доходів Підприємства 
(відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду).

Списання кредитно знеціненого фінансового активу здійснюється з 
одночасним зменшенням величини створеного резерву. У випадку його 
недостатності, донараховується до повної суми заборгованості безпосередньо 
перед списанням, а далі проводиться списання.
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Подальше погашення, раніше списаної заборгованості, визнається іншим 
операційним доходом і не впливає на суму визнаної виручки (доходу) від 
реалізації.

Підприємство групує свої фінансові зобов'язання за наступними 
категоріями:

1) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
2) кредиторська заборгованість за розрахунками;
3) кредити банків;
4) інші поточні зобов’язання.
Під час первісного визнання фінансових зобов'язань Підприємство оцінює їх 

за справедливою вартістю мінус витрати на операцію, які прямо відносяться до 
випуску фінансового зобов'язання.

У подальшому фінансові зобов’язання оцінюються Підприємством за 
амортизованою собівартістю, окрім певних винятків, передбачених МСФЗ 9. 
Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує 
різниця між справедливою вартістю та ціною угоди і при цьому справедлива 
вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який 
базується на відкритих ринкових даних.

Підприємство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового 
зобов'язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно 
погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або 
анульовано, або коли сплив термін його виконання. Суттєва зміна умов 
зобов’язання також розглядається як припинення його визнання. Зміна вважається 
суттєвою, якщо різниця між первісними грошовими потоками та потоками після 
зміни, дисконтованими за первісною ефективною ставкою, є більшою ніж 10%.

Якщо під час строку дії фінансового зобов’язання у договірному порядку 
вносяться зміни щодо умов фінансового зобов’язання (строк, відсоткова ставка 
тощо), що у результаті не призводять до припинення визнання такого фінансового 
зобов’язання та виникнення нового зобов’язання, то різниця між первісними 
грошовими потоками та потоками після зміни, дисконтованими за первісною 
ефективною ставкою, визнається у складі прибутків/збитків у відповідному 
фінансовому періоді.

4.9. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

забезпечень та умовних активів і зобов’язань Підприємство керується 
нормативними вимогами МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи».

Забезпечення визнається якщо Підприємство має існуюче зобов'язання 
(юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; ймовірно, що вибуття
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ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання 
зобов'язання; можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, 
необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду.

Підприємство використовує наступний підхід до визнання забезпечень за 
судовими процесами: якщо сума позову перевищує межу суттєвості та
вірогідність отримання негативного рішення суду для підприємства висока (50% і 
більше), створюється забезпечення ймовірних витрат під судові позови 
відповідно до Порядку створення забезпечення ймовірних витрат під судові 
позови.

Якщо Підприємство оцінює програш судового процесу як можливе 
(ймовірність програшу складає менше 50%) — то Підприємство розкриває факт 
наявності відповідних судових позовів у примітках до фінансової звітності 
(забезпечення за таким судовим процесом не визнається у фінансовій звітності).

Якщо обставини змінюються, оцінка програшу судового процесу та сума 
забезпечення переглядається Підприємством. Оцінка програшу та сума 
забезпечення визначаються по кожному судовому процесу окремо і 
переглядаються на кожну звітну дату.

4.10. Виплати працівникам
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку виплат 

працівникам Підприємство керується нормативнимй вимогами МСБО 19 
«Виплати працівникам».

Підприємство виділяє наступні короткострокові виплати працівникам:
> заробітна плата;
> внески на соціальне забезпечення;
> оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність;
> премії до Державних, релігійних, професійних та інших свят та інші премії 

що не пов’язані з конкретними результатами праці, що виплачуються впродовж 
дванадцяти місяців з дати балансу;

> допомога у зв’язку з нагородою працівника (почесне звання, грамота, 
подяка, тощо);

> оплачувані дні додаткової відпустки в зв’язку з смертю близького родича 
працівника, весілля працівника, народження або усиновлення дитини;

> вшанування ювілейних дат;
> інші виплати відповідно до законодавства та колективних договорів.
Підприємство створює відповідні забезпечення на виплати персоналу, до

яких відносяться:
> забезпечення на виплату відпусток персоналу;
> забезпечення щодо інших виплат, якщо у Підприємства є теперішнє 

юридичне або конструктивне зобов’язання здійснити такі виплати.
Забезпечення на виплату відпусток працівникам створюється з урахуванням 

суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Підприємство визначає величину забезпечення на виплату відпусток 

поточного року як добуток, фактично нарахованої заробітної плати працівникам і 
відсотка, обчислювального як відношення річної планової суми на оплату 
відпусток до загального планового фонду оплати праці.
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Формування резерву на оплату невикористаних працівниками відпусток за 
минулий період проводиться на підставі результатів річної інвентаризації, 
оформлених згідно з Протоколом засідання Централізованої інвентаризаційної 
комісії ДП «СхідГЗК» та затвердженого керівником підприємства. На суму 
резерву на оплату відпусток проводиться розрахунок єдиного соціального внеску 
за встановленим чинним законодавством нормативом.

4.11. Державні гранти і розкриття інформації про державну допомогу
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку 

державних грантів Підприємство використовує і керується нормативними 
вимогами МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 
державну допомогу».

Підприємство визнає державні гранти (включаючи гранти, надані іншими 
підприємствами, контрольованими державою, від імені держави) за справедливою 
вартістю за умови, що Підприємство має обґрунтовану впевненість у наступному:

1) умови надання державних грантів будуть виконані;
2) державні гранти будуть фактично одержані.
Державний грант не підлягає визнанню доти, доки не має обґрунтованої 

впевненості, що Підприємство виконає умови його надання, а також одержить цей 
грант. Одержання грантів саме собою не надає остаточного свідчення, що умови 
надання грантів були або будуть виконані.

Державні гранти, отримані Підприємством для придбання основних засобів, 
включається до складу довгострокових зобов’язань у звіті про фінансовий стан та 
рівномірно визнається у складі доходів звітного періоду протягом строку 
корисного використання відповідних активів. Державні гранти, отримані 
Підприємством для компенсації майбутніх витрат, включається до складу доходів 
майбутніх періодів у звіті про фінансовий стан та визнаються доходами звітного 
періоду одночасно з витратами, для компенсування яких ці гранти призначалися.

В окремих випадках фінансування та активи надані державними органами 
можуть визнаватися безпосередньо через збільшення власного капіталу, якщо 
таке фінансування чи активи надаються державою, що діє як власник 
Підприємства, а не з метою надання державної допомоги.

4.12. Доходи і витрати
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку доходів 

та витрат Підприємство керується наступними нормативними вимогами:
1) Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності;
2) МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»;
3) Іншими стандартами у частині окремих видів доходів та витрат. 
Підприємство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

МСФЗ 15 запроваджено підхід на основі 5 етапів до визнання доходів. Стандарт 
запроваджує основний принцип стосовно того, що доходи від реалізації мають 
визнаватися тоді, коли товари або послуги передаються клієнту за ціною операції. 
Будь-які комбіновані товари або послуги, які можна чітко визначити, мають 
визнаватися окремо, а будь-які дисконти чи торгові знижки щодо ціни за 
договором повинні у більшості випадків розподілятися на окремі елементи.
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У випадку якщо сума компенсації відрізняється з якоїсь причини, повинні 
визнаватися мінімальні суми, якщо стосовно них не існує значного ризику 
сторнування. Витрати, понесені у зв’язку з укладанням договорів з клієнтами, 
повинні капіталізуватись та амортизуватись протягом періоду, під час якого 
вигоди від договору будуть отримані.

МСФЗ 15 вимагає, щоб Підприємство застосувало професійне судження, з 
урахуванням усіх важливих фактів та обставин, під час застосування кожного 
етапу моделі стосовно договорів з клієнтами. Цей стандарт також визначає 
порядок обліку додаткових витрат, понесених у зв’язку з укладенням договору, а 
також витрат, безпосередньо пов’язаних із виконанням договору. Окрім того, 
стандарт вимагає застосування ширшого розкриття інформації.

Вартість безоплатно переданих за рішенням органу управління активів 
включається до складу витрат звітного періоду.

Доходи від безоплатно отриманих необоротних активів та необоротних 
активів виявлених при інвентаризації визнаються на систематичній основі через 
інший дохід протягом періодів, у яких визнаються відповідні витрати.

Вартість безоплатно отриманих оборотних активів, оборотних активів 
виявлених за результатами інвентаризації, визнається доходом у періоді 
отримання (оприбуткування).

Для дотримання принципу нарахувань Підприємство здійснює нарахування 
витрат, щодо яких відсутні первинні документи, за даними показників 
відповідних - очікувань (оціночною вартістю). Після отримання первинних 
документів Підприємством попередні нарахування витрат за оціночною вартістю 
корегуються з урахуванням фактичної вартості, зазначеної в первинних 
документах. Якщо первинні документи отримані після закриття звітного періоду, 
то в такому разі Підприємство здійснює корегування попередньо визнаних витрат 
у наступному звітному періоді, порівнюючи оціночну та фактичну вартість таких 
витрат.

4.13. Операції в іноземній валюті
Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку операцій 

в іноземній валюті Підприємство керується нормативними вимогами МСБО 21 
«Вплив змін валютних курсів».

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у 
валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком 
України (НБУ) на початок кожного дня, на дату здійснення операції (дата 
визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті 
здійснюється на дату здійснення операції і на звітну дату.

Курсові різниці за монетарними статтями (реалізовані та нереалізовані) 
визнаються в прибутку або збитку звітного періоду, крім курсових різниць, що 
обліковуються в іншому сукупному доході.

Результат операцій купівлі-продажу іноземної валюти відображається в 
бухгалтерському обліку в частині додатних або від’ємних різниць між ціною 
купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю за кожною окремою
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операцією купівлі-продажу у складі доходів чи витрат на відповідних рахунках. 
Ціна купівлі-продажу іноземної валюти визначається за комерційним валютним 
курсом, а балансова вартість -  за курсом НБУ на дату операції.

У фінансовій звітності доходи та витрати від курсових різниць та від купівлі- 
продажу іноземних валют відображаються на нетто-основі (доходи мінус 
витрати).

4.14. Зміни у облікових політиках та облікових оцінках, виправлення 
помилок минулих періодів

Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку для 
визначення облікової політики Підприємство керується нормативними вимогами 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

Підприємство вважає, що фінансова звітність не відповідає вимогам МСФЗ, 
якщо вона містить суттєві помилки або несуттєві помилки, які виникли внаслідок 
умисних дій щодо неправдивого представлення фінансового стану, фінансових 
результатів та руху грошових коштів Підприємства.

5. Нові стандарти

ДП «СхідГЗК» у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., не 
застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

6 Необоротні активи
6.1 Основні засоби

Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю. 
Справедлива вартість основних засобів була визначена професійними 
незалежними оцінювачами станом на 01.01.2018 р. Станом на 31.12.2020р. 
Підприємством не проводилась переоцінка основних засобів, оскільки не було 
перевищено поріг суттєвості у розмірі 10% відхилення залишкової вартості 
об’єктів обліку від їх справедливої вартості.

Рух основних засобів протягом попереднього 2019 та 2020 років 
відображений в таблиці:

тис.грн.
Назва показника Примітки Первісна

вартість
Знос Залишкова

вартість

Станом на 01.01.2019 1955483 273 500 1681983

Надійшло всього: 42 413 5 42 408

а) придбання (створення) 38 791 38 791

у т.ч. безкоштовно 28 28

з них оприбутковано у результаті 
інвентаризації

9 9
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б) поліпшення (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція) 
основних засобів

3 589 3 589

в) перенесено з інвестиційної нерухомості ІД 5 28

Дооцінка (уцінка) 532 -351 883

Вибуло: 2 761 757 2 004

Списано 2 441 688 1 753

передано безкоштовно 320 69 251

Нарахована амортизація 241 890

в т.ч. за методами нарахування: 
прямолінійним

241 890

На 31.12.2019 (по МСФЗ) 1 995 667 514 287 1 481 380

Станом на 01.01.2020 1 995 667 514 287 1 481 380

Надійшло всього: 57 075 57 075

а) придбання (створення) 56 1 12 56 112

у т.ч. безкоштовно

з них оприбутковано у результаті 
інвентаризації

б) поліпшення (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція) 
основних засобів

963 963

в) перенесено з інвестиційної нерухомості

Дооцінка (уцінка)

Вибуло: 3 977 1 294 2 683

Списано а 3 977 1 294 2 683

передано безкоштовно

Нарахована амортизація 221 692

в т.ч. за методами нарахування: 
прямолінійним

221 692

На 31.12.2020 (по МСФЗ) 2 048 765 734 685 1 314 080

Далі більш детально розкрита інформація щодо руху основних засобів 
протягом звітного 2020 року:

а) У звітному періоді по підприємству списано майно загальною первісною 
вартістю 3 977 тис. грн., залишковою -  2 683 тис.грн., у тому числі передано на 
приватизацію -  3 135 тис.грн., списано за рішенням керівника підприємства -  
842 тис.грн., з яких 03 - 842 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2020 основні засоби не були надані в якості 
забезпечення за кредитами та позиками.

Рух основних засобів за групами 03 у 2019 році приведений нижче:
тис.грн

Залишок 
на початок 
року

Надійшло Переоцінка,
зменшення
корисності

Вибуття та 
рекласифікація

Нараховано
амортизації

Інші
зміни

Залишок 
на кінець 
року

Будівлі, споруди, 
передавальні
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пристрої

первісна вартість 1 251 655 663 532 1 848 8 1 251 010

Амортизація 122 097 -351 178 114 637 6 236 211

Машини та 
обладнання

первісна вартість 489 197 37 920 533 75 526 659

Амортизація 119 699 434 132 138 25 221 428

Транспортні
засоби

первісна вартість 195 487 2892 277 -72 198 030

Амортизація 26 907 • 52 20 557 -20 47 392

Інструменти, 
прилади, 
інвентар, меблі

первісна вартість 18 550 938 18 39 19 509

Амортизація 4 749 8 4 437 8 9 186

Багаторічні
насадження

первісна вартість 459 459

Амортизація 35 35 70

Інші основні 
засоби

Ч - о

первісна вартість 135 85 -50 0

Амортизація 13 85 86 -14 0

Рух основних засобів за групами 03 у 2020 році приведений нижче: 
_________________________________ __________ ______________ тис .гри

Залиш ок 
на початок 
року

Надійшло Переоцінка,
зменшення
корисності

Вибуття та 
рекласифікація

Нараховано
амортизації

ІНШІ
зміни

Залишок 
на кінець 
року

Будівлі, споруди,
передавальні
пристрої

первісна вартість 1 251 010 8 244 3157 -73 1 256 024

Амортизація 236 211 474 109 716 -14 345 439

Машини та 
обладнання

первісна вартість 526 659 43 433 807 36 569 321

Амортизація 221 428 807 88 754 -21 309 354

Транспортні
засоби

первісна вартість 198 030 3 918 26 201 974

Амортизація 47 392 19 248 27 66 667

Інструменти, 
прилади, 
інвентар, меблі

первісна вартість 19 509 1 480 13 11 20 987

Амортизація 9 168 13 3 939 8 13 120
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Багаторічні
насадження

первісна вартість 459 459

Амортизація 70 35 105

Рух активів у стадії створення (незавершених капітальних інвестицій) за 
2019 рік представлений нижче:

тис .гри.
Капітальне

будівництво
Придбання

(виготовлення)
0 3

Нематеріальні
активи

Всього

Станом на 01.01.2019 493 127 34 307 2 792 530 226

Капітальні інвестиції за 2019 рік 85 971 36 735 35 122 741

Станом на 31.12.19 580 890 53 338 6 721 640 999

Рух активів у стадії створення (незавершених капітальних інвестицій) за 
2020 рік представлений нижче:____________ ___________ ___________________

Капітальне
будівництво

Придбання
(виготовлення)

0 3

Нематеріальні
активи

Всього

Станом на 01.01.2020 580 890 53 338 6 721 640 999

Капітальні інвестиції за 2020 рік 39 238 42 477 40 81 755

Станом на 31.12.20 612 953 43 182 8 091 664 226

6.2 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи представлені в звітності у вигляді прав користування 

природними ресурсами, авторських та суміжних з ними прав (програмні 
продукти), інших нематеріальних активів (ліцензій, дозволів, патентів тощо)

Рух нематеріальних активів за звітний та період представлений в таблиці
тис.грн.

Первісна вартість Амортизація Залишкова вартість

Станом на 01.01.2019 41 161 4 571 36 590

Надходження в 2019р., в т.ч. 35

- введено з кап інвестицій 35

Вибуло за рік, в т.ч. 9 9

Списано 9 9

Нарахована амортизація 2 547

Станом на 31.12.2019 41 187 7 109 34 078

Надходження в 2020р., в т.ч. 40

- введено з кап інвестицій

Вибуло за рік, в т.ч. 62 62

Списано 62 62

Нарахована амортизація 2 536

Станом на 31.12.2020 41 165 9 583 31 582

Ознак знецінення нематеріальних активів станом на 31.12.2020 не виявлено.
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6.3 Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість, яка обліковується на підприємстві за 

справедливою вартістю, на дату балансу представлена будівлями та спорудами, 
які передані в оренду. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується 
на оцінках незалежних оцінювачів, які мають відповідну професійну кваліфікацію 
і досвід оцінки. Оцінка здійснюється при передачі об’єктів в оренду і на дату 
звітності.

Інформація щодо руху інвестиційної нерухомості представлена в таблиці
тис.грн.

2020 рік 2019 рік
' Балансова вартість Балансова вартість

Станом на початок звітного періоду 139 175

Надходження (переведено з 0 3 ): - -

перенесено в інвестиційну нерухомість - -
Вибуло за рік (повернуто до складу 03 ): - 28
перенесено до складу основних засобів - 28
Зміни вартості 7 8
Станом на кінець звітного періоду 132 139

Інша інформація щодо інвестиційної нерухомості, що підлягає розкриттю 
відповідно до МСБО 40 Інвестиційна нерухомість» по 2019-2020 роках, наведена 
нижче:

ти с .гр н

2020 р. 2019 р.

Будівлі Споруди Будівлі Споруди

Дохід від оренди 669 - 991 -

Прямі витрати, що визнані у зв'язку з утриманням 
інвест.нерухомості, яка не генерує дохід від оренди 
протягом звітного року, в т.ч. 263 277

Ремонт - -
обслуговування 263 - 277 -

Обмеження щодо володіння, користування та 
розпорядження інвестиційною нерухомістю .

Сума укладених договорів на майбутнє: на ремонт, 
обслуговування і поліпш ення інвест нерухомості

Вартість придбаної інвестиційної нерухомості - - - - —

Капітальні інвестиції за звітний період - - - -

Вартість придбаної інвестнерухомості внаслідок 
об'єднання та/або придбання підприємств
Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості - - - -

7 Розкриття інформації про запаси.
Вартість запасів на складі представлена таким чином:

тис.грн
на 31.12.2020 на 31.12.2019

Сировина і матеріали 151 424 156 211

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 46 51

Паливо 6 764 7 932

Тара і тарні матеріали 1 998 3 669

Будівельні матеріали 642 642
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Запасні частини 36 735 40 526

МТПП 14 009 10 696

Незавершене виробництво 292 946 406 554

Г отова продукція 13 504 29 519

Товари. 875 1 879

Разом: 518 943 657 679

8 Дебіторська заборгованість
8.1 Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Основні дебітори за продукцію, товари (послуги) станом на 31.12.2020 
наведені в таблиці:

тис.грн
№
п/
п

Код
ЄДРПОУ Назва підприємства За що виникла 

заборгованість

Сума, тис. 
грн

Рядок
балансу

'31234756
ТОВ фірма «Торгсервіс»

ж/д послуги 1 330 1125

і 24584661 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ » послуги 1 115 1125

2 41581457 ТОВ «ЕТГ СОЛАР 1» послуга 787 1125

3 33873405 А Т «ДТЕК «Дніпровські електромережі» послуги 608 1125

Інші 1 844 1125

Всього: 5 684

8.2 Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість по підприємству складається з 

таких видів заборгованості:
тис. грн.

Вид заборгованості на 31.12.2020 наЗІ.12.2019
Розрахунки з підзвітними особами 1 20

Розрахунки за претензіями виставленими 20 025 36 716

Розрахунки за виданими позиками (поточна частина) 11 81

Розрахунки за страхуванням 3 612 2 161

Розрахунки з іншими дебіторами 6 291 789

Всього: 27 479 37 305
Резерв очікуваних кредитних збитків 2 461 2 462

В фінансовій звітності в «Про фінансовий стан підприємства» за 2020 рік в 
судові справи по НАЕК «Енергоатом» (справа № 904/7651/17 та справа № 
904/4156/18) відображено звернуто в р. 1155 «Інша поточна дебіторська 
заборгованість».
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Резерв під очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості 
визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації 
дебіторської заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її 
непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву.

Станом на 31.12.2020 року по ДП «СхідГЗК» сформований резерв 
очікуваних кредитних збитків на загальну суму 2 857 тис.грн.

9 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти підприємства станом на 31.12.2020 представлені наступним 

чином:
тис.грн.

на 31.12.20 на 31.12.2019

Г отівка 14 19

Рахунки в банках 4 973 676

Грошові кошти разом 4 987 695

Додатково розкриваються показники форми «Звіт про рух грошових 
потоків (за прямим методом)», що стосується інших надходжень та перерахувань:

Інші надходження в результаті операційної діяльності (рядок 3095 
Форми 3):

тис.грн.
за 2020 за 2019

від іншої реалізації 24 591 68 710

з відшкодування втрат від тимчасової непрацездатності, інші надходження 
від фондів соціального страхування

20 579 21 760

Інші надходження 7 740 8 492

Всього: 52 910 98 968

Інші витрачання в результаті операційної діяльності (рядок 3190 Форми 3):

тис.грн.
за 2020 за 2019

Відшкодування пенсій , призначених на пільгових умовах 44 135 45 368

штрафні санкції 1 706 6

витрати на відрядження 4 6 1 7 6 933

Всього: 50 458 52 307

10 Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів представлені в звітності таким чином: 

____________________________________________________________ _____тис.грн
31.12.2020 31.12.2019

Гірничо-підготовчі роботи по Новокостянтинівській шахті 140 906 135 788

Всього: 140 906 135 788
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11 Інші оборотні активи
Інші оборотні активи представлені в звітності таким чином:

тис.грн
31.12.2020 31.12.2019

Податкові зобов’язання з ПДВ, термін яких не настав 308 757 290 176

Податковий кредит з ПДВ, термін яких не настав 28 561 20 967

Всього: 337 318 311 143

Податкові зобов’язання з ПДВ, які склались станом на 31.12.2020
складаються в основному з ПДВ на загальну суму 308 730 тис.грн. по отриманій 
передплаті від ДП «НАЕК «Енергоатом» по договорам поставки УОК від
05.12.2018 №8-020-08-18-00962, від 19.12.2018 №8-020-08-00971 та договору від
22.11.2019 №82-020-08-19-01169.

Податкові зобов’язання з ПДВ, які склались станом на 31.12.2019
складаються в основному з ПДВ на загальну суму 290 150 тис.грн. по отриманій 
передплаті від ДП «НАЕК «Енергоатом» по договорам поставки УОК від
05.12.2018 №8-020-08-18-00962, від 19.12.2018 №8-020-08-00971 та договору від
22.11.2019 №82-020-08-19-01169.

12 Власний капітал
ДП «СхідГЗК» є державним підприємством. Статутний капітал у 2020 році 

не змінювався та складає на кінець року 465 790 тис.грн. Розмір статутного 
капіталу зафіксований у Статуті ДП «СхідГЗК» (у редакції 2018 року), який 
затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 
17.05.2018 №261.

Нижче представлена деталізована інформація про рух капіталу в дооцінках:

тис.грн

Капітал у дооцінках на 01.01.2019 692 949

Переоцінка (дооцінка, уцінка) 883

Вибуття дооцінки до нерозподіленого прибутку 108 409

Визнано ВПЗ від дооцінки (уцінки) 159

Капітал у дооцінках на 31.12.2019 585 264

Капітал у дооцінках на 01.01.2020 585 264

Переоцінка (дооцінка, уцінка) -

Вибуття дооцінки до нерозподіленого прибутку 96 616

Визнано ВПЗ від дооцінки (уцінки) -

Капітал у дооцінках на 31.12.2020 488 648

Станом на 31.12.2020 додатковий капітал ДП «СхідГЗК» складається з 
безоплатно отриманих необоротних активів у сумі 551 тис.грн. Загальна вартість 
додаткового капіталу станом на 31.12.2020 складає 551 тис.грн.
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У звітному періоді відбулось зменшення додаткового капіталу за рахунок 
визнання доходом амортизації по безоплатно отриманим основним засобам на 
суму 130 тис.грн. та обізцінення

Розшифровка руху іншого додаткового капіталу протягом 2019 року 
наведена в таблиці:

тис.грн.

Назва показників

Сальдо на початок 
звітного періоду

Надход
ження

Вибуття

Сальдо 
на кінець 
звітного 
періоду

Кт (на 
кінець 

попередньо 
го періоду)

Кт (з 
ураху
ванням 
виправ
лення 

помилок)

Кт Дт Кт

42.2 Інший вкладений капітал 871 871 28 124 775

41 Дооцінка активів 692 949 692 949 883 108 568 585 264

41.1.1 Дооцінка необоротних активів 
виробничих (викликає тимчасову різ
ницю між податковим та бухгалтерсь
ким обліком)
Переведення в дооцінку 0 3  з дооцінки  
НКБ (414/4111)

X X X X

Д ооцінка / уц інка  0 3 X X X

Визнано (погашено) ВПЗ від дооцінки  
(уцінки) (4111/54)

X X
V o -

X X

Передані безоплатно за  ріш енням  органів 
управління дооцінені 0 3  (Дт 41 Кт 10)

X X X X

необоротних активів 658 183 658 183 883 108 568 550 498

Дооцінка/уцінка 0 3 883 159

Вибуття дооцінених 0 3  (Дт 41 Кт 44) 108 409

Передані безоплатно за ріш енням  органів 
управління до оцінені 0 3

капітальних інвестицій 34 766 34 766 0 34 766
Дооцінка незавершених капіталь-них 
інвестицій
Переведення в дооцінку 0 3  з дооцінки  
НКІ (414/4111)

X X X X

Д ооцінка / уц інка  НКІ, знецінення X X X

Необоротні активи 777 777 28 124 681

Амортизація 124

Основні засоби 124

42.4 Безоплатно одержані необоротні 
активи
Д оход в сумі нарахованої амортизації: X X X X

основні засоби X X X X

нематеріальні активи X X X X

42.4.1 Безоплатно одерж ані 0 3 28

42,4.2 Безоплатно одерж ані 
нематеріальні активи

42.4.3 Безоплатно одерж ані НКІ

42.5 Інший додатковий капітал 94 94 94

Всього рядки 1405, 1410 балансу, в т.ч. 693 820 693 820 911 108 692 586 039

33



- списано на нерозподілений прибуток 
(Дт 41, 42 Кт 44) X X X 108 568 X

- списано балансову вартість 03,
пере-даних безоплатно за рішенням 
органу управління (Дт 41, 42 Кт 10)

X X X X

- доход в сумі нарахованої амортизації X X X 124 X

Розшифровка руху іншого додаткового капіталу протягом 2020 року 
наведена в таблиці: ____________________________________________

Назва показників

Сальдо на початок 
звітного періоду

Надход
ження

Вибуття

Сальдо 
на кінець 
звітного 
періоду

Кт (на 
кінець 

попередньо 
го періоду)

Кт (з 
ураху
ванням 
виправ
лення 

помилок)

Кт Дт Кт

42.2 Інший вкладений капітал 775 775 - 224 551

41 Дооцінка активів 585 264 585 264 - 96 616 488 648

41.1.1 Дооцінка необоротних активів 
виробничих (викликає тимчасову різ
ницю між податковим та бухгалтерсь
ким обліком)
Переведення в дооцінку 0 3  з  дооцінки  
НКБ (414/4111)

X X X X

Д ооцінка / уц інка  0 3 X X X

Визнано (погашено) ВПЗ від дооцінки  
(уцінки) (4111/54)

X X X X

Передані безоплатно за  ріш енням  органів 
управління дооцінені 0 3  (Дт 41 Кт 10)

X X X X

41.1.2 Дооцінка інших необоротних 
активів 550 498 550 498 - 96 616 453 882

Вибуття до оцінених 0 3  (Дт 41 Кт 44) 96 616

Дооцінка незавершених капіталь-них 
інвестицій 34 766 34 766 34 766

Переведення в дооцінку 0 3  з  дооцінки  
НК1 (414/4111)

X X X X

Д ооцінка / уц інка  НКІ, знецінення X X X

42.4 Безоплатно одержані необоротні 
активи 681 681 - 130 551

Д оход в сумі нарахованої амортизації: X X X 130 X

основні засоби X X X X

нематеріальні активи X X X X

42.4.1 Безоплатно одерж ані 0 3 28

42.5 Інший додатковий капітал 94 94 94 -
Всього рядки 1405,1410 балансу, в т.ч. 586 039 586 039 - 96 840 489 199

- списано на нерозподілений прибуток 
(Дт 41, 42 Кт 44) X X X 96 616 X

- списано балансову вартість 03, 
пере-даних безоплатно за рішенням 
органу управління (Дт 41, 42 Кт 10)

X X X X

- доход в сумі нарахованої амортизації X X X 130 X
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Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету

Відповідно до бюджетного кодексу України, Закону України «Про управління 
об’єктами держаної власності», «Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями», затвердженому постановою КМУ від 23.02.2011 №138, ДП «СхідГЗК», 
як державне підприємство, повинно перераховувати до державного бюджету України 50 
% за 1 кв. 2019 року та 90 % за 2019 рік, за результатами 2020 року - 80% чистого 
прибутку, розрахованого за даними бухгалтерського обліку.

Частина прибутку, яка повинна відраховуватися до державного бюджету щодо 
будь-якого звітного періоду, визначається на основі показника чистого прибутку у 
фінансовій звітності підприємства, підготовленій відповідно до стандартів обліку, які 
застосовує підприємство (П(С)БО або МСФЗ).

У фінансовій звітності підприємства, підготовленій відповідно до МСФЗ за 2019 
рік зафіксовано збиток на загальну суму 703 714 тис.грн., за результатами діяльності в 
2020 році збиток склав 568 839 тис.грн.

13 Довгострокові зобов’язання та забезпечення 
13.1 Цільове фінансування
Облік цільового фінансування (державних грантів) здійснюється у відповідності 
до МСБО 20.
Цільове фінансування (державні гранти) представлене в звітності таким чином:

тис.грн
31.12.2020 31.12.2019

Заходи з реалізації державної цільової економічної програми «Ядерне 
паливо» України 1101080:

142 922 142 922

2281 14 247 14 247

3210 128 675 128 675

Фінансування з Ф онду ЯПЦ 33 906 40 806

Інше фінансув.ання 1 121 101 1 121 101

Всього: 1 297 929 1 304 829

Відповідно до наказу Міністерства енергетики від 29.11.19 №«459, 
ДП «СхідГЗК» призначено уповноваженим підприємством щодо резерву ядерних 
матеріалів. У зв’язку з цим, відповідно до зазначеного наказу, Міністерство 
зобов’язало ДП «НАЕК «Енергоатом» передати, а ДП «СхідГЗК» зарахувати для 
поновлення резерву ядерних матеріалів джерело у вигляді грошових коштів у сумі 
1 121 100 993,79 грн., як цільове фінансування на поновлення резерву ядерних 
матеріалів. Протягом 2019 - 2020 років підприємством освоєння цільових коштів 
на поновлення резерву ядерних матеріалів не здійснювалось.

В попередніх роках Підприємство отримувало державне цільове 
фінансування для придбання та будівництва основних засобів згідно проекту 
«Будівництво підприємства на основі Новокостянтинівського родовища уранових 
руд» та інших державних програм розвитку галузі виробництва ядерного палива в 
Україні.
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Крім того, в 2020 році з метою підвищення ефективності виробництва 
уранового оксидного концентрату за рахунок збільшення обсягів видобутку 
уранової руди на Новокостянтинівській шахті Підприємством отримано 
бюджетне фінансування (державні гранти) в розмірі 9 137 тис.грн. по програмній 
класифікації видатків 2401420 «Реалізація державного інвестиційного проекту 
«Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей, КЕКВ 3210.

На отримані кошти від державного бюджету підприємством в 2020 році 
здійснено придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного 
обладнання.

В бухгалтерському обліку сума отриманих державних грантів зменшується 
з визнанням доходів підприємства, нарахованих пропорційно амортизації 
придбаних активів.

14 Поточні зобов’язання та забезпечення 
14.1 Короткострокові кредити банків

тис.грн
Позичальник Валюта Номінальна

відсоткова
ставка

Строк
погашення

31.12.2020 31.12.2019

АБ «Укргазбанк» гривні 19,8% 2019 73 820

АБ «Укргазбанк» гривні 19,8% 2020 10 842

Всього: 10 842 73 820

Станом на 31.12.2020 банківські кредити були забезпечені заставою у формі 
майнових прав на отримання доходів за договорами продажу уранового 
оксидного концентрату на суму 1 399 289 тис.грн.

14.2 Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 

підприємства на 31.12.2020 представлена в звітності таким чином:
тис.грн

Контрагент Предмет Сума, тис. грн.
Заборгованість за товари,роботи,послуги всього, в т.ч.: 566 504

М інекоенерго 45 802

ДП "38 ВІТЧ" Послуги 39 215

ДП "НАЕК "Енергоатом", ВП "Автоматика та машинобудування"
матеріали,

послуги 1 504

ДП "Смоли"
матеріали,

послуги 3 284

Інші 1 799

інші М іністерства 47 771

ДВГРЗ ДСНС України Послуги 35 762

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" Послуги 1 642
КП «Ш КЗ «ІМ ПУЛЬС» матеріали 3 891
ДПРЧ - 38 Послуги 1 639
СП «Верхівцевське вагонне депо» ПАТ УЗ Послуги 1 199
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5 ДПРЗ ГТУ М НС України Послуги 1 158
Інші Послуги 2 480

комерційні структури 465 945

TOB «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» е/енергія 87 632

TOB «ЗЕЛЕНІ СИСТЕМ И» матеріали 47 663

TOB ТД "ЕКО-Сервіс" матеріали 37 767

ТОВ «БРЕНДСТАФ» матеріали 25 232

ТОВ «КОМ ПОЗИТ -  ЕКО» матеріали 9 485

ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА"
матеріали,

послуги 15 291

ТОВ фірма "Торгсервіс" матеріали 16 975

ТОВ "ТЕМП" Послуги 7 914

ТОВ "РЕЙМС ТРАНСПОРТ"
матеріали,

послуги 9 740

ТОВ "ЕНЕРДЖ І ТРЕЙ Д ГРУП" Газ 17 006

ТОВ "СВІТ СТАЛІ" М атеріали 5 403

ВКФ "Електронтехсервіс ЛТД" М атеріали 2 879
ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА" Роботи 2 336

ПП "АНТАЛ" М атеріали 16 297

ТОВ "СОТА УКРАЇНА" М атеріали 5 094

ТОВ НВП "ІНФ ОРМ АЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Послуги 5 408

ПП «ГАЗ СЕРВІС ПЛЮ С» М атеріали 4 790

ТОВ "ДРОБМ АШ -УКРАЇНА"
матеріали,

послуги 6 050

ПРАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» послуги 4 189

ТОВ "ТК"СВІТ ПРОДУКТІВ" М атеріали 2 899

ТОВ "Ю НІТОН" М атеріали 3 280

ТОВ "САНРАЙС ЛОГИСТИКС" М атеріали 2 373

ТОВ "Зеніт-Імпекс" М атеріали 2 971

ТОВ "ТД «ТРУБІЗОЛКОМ ПЛЕКТ" матеріали 2 599

ТОВ "Аквапласт"
послуги,
роботи 4 941

ТОВ "ТЕХНОХІМ РЕСУРС" матеріали 2 487

ТОВ "ЛІДЕР-АГРО KP"
матеріали,

послуги 2 883

ТОВ "ФОРТУНАК" М атеріали 5 443

ТОВ "ПромТехДіагностика" Послуги 3 185

АТ "ДНСЗ" М атеріали 2 351

ТОВ "ЦЕНТР ПРОМ  ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКСПЕРТИЗ" М атеріали 5 298
ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА" роботи 2 336

TOB "НВО «Союзенергомаш » матеріали 2 220
ТОВ "ЕПІЦЕНТР - ВМ" матеріали 2 168
ТОВ "Іранга-груп" матеріали 2 137

ТОВ «ЗСП» матеріали 2 068

Інші 87 155

Н ерезидент и 4 861
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» матеріали 4 271

SIA « ZODIAK PLUS» матеріали 532

UxC, LLC послуги 58
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Комунальні підприємства 2125

КП «Ж ВК «ДОР» послуги 1 618

ІНШІ 507

Крім того поточні зобов’язання підприємства включають:
31.12.2020 31.12.2019

Розрахунки з оплати праці 28 200 47 665

Розрахунки зі страхування 21 343 17413

Разом: 49 543 65 078

14.3 Інші поточні зобов’язання
Склад інших поточних зобов’язань представлений наступним чином: 

________________________________________________ _____________ тис .гри.
31.12.20 31.12.19

Розрахунки за нарахованими відсотками - 1 278

Розрахунки з підзвітними особами 8 10

Розрахунки з працівниками по з/п (утримання) 1 868 1 861

Розрахунки з іншими кредиторами 6 820 2 702

Всього: 8 696 5 851

14.4 Аванси одержані
Склад поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 

звітну дату приведений в таблиці:
тис.грн.

31.12.20 31.12.19

Аванси одержані за урановий оксидний концентрат 731 281 619 799

Інші контрактні зобов’язання 752 203

Всього: 732 033 620 002

14.5 Поточні забезпечення
Поточні забезпечення Підприємства представлені резервом невикористаних 

відпусток та забезпеченнями під судові витрати :
тис.грн.

Залишок на 
01.01.20

Збільшено 
забезпечення 

у звітному 
періоді

Використано 
забезпечення 

у звітному 
періоді

Залишок на 
31.12.20

Забезпечення виплат відпусток 98 793 128 195 123 338 103 650

Забезпечення під судові витрати 587 262 587 262

Всього: 99 380 128 457 123 925 103 912
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15 Платежі в бюджет
Станом на 01.01.2019 на ДП «СхідГЗК» обліковувалась кредиторська 

заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів на загальну 
суму 55 962 тис. грн. Протягом 2019 року нараховано підприємством податків, 
зборів та обов’язкових платежів на загальну суму 588 654 тис.грн., перераховано -  
538 453 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 на ДГІ «СхідГЗК» обліковується кредиторська 
заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів на загальну 
суму 56 410 тис. грн. Протягом 2020 року нараховано підприємством податків, 
зборів та обов’язкових платежів на загальну суму 503 718 тис.грн., перераховано 
-  455 443 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у Підприємства враховується 
кредиторська заборгованість на загальну суму 103 145 тис.грн., з неї
простроченої на загальну суму 51011 тис.грн

Податок на прибуток
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась дебіторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток у сумі 3 568 
тис.грн. У 2020 році підприємством нарахований поточний податок на прибуток - 
0 тис.грн., Перераховано в 2020 році до бюджету" податку на прибуток на 
загальну суму 0 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у підприємства рахується 
переплата з податку на прибуток -  3 568 тис.грн

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету

Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась дебіторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом з частини чистого прибутку 
(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету у сумі 1 783 тис.грн. У 2020 
році підприємством нарахована частина чистого прибутку - 0 тис.грн., 
Перераховано в 2020 році до бюджету 0 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у 
підприємства рахується переплата з частини чистого прибутку -  1 783 тис.грн.

Податок на додану вартість
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась дебіторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на додану вартість у сумі 
22 269 тис.грн. У 2020 році підприємством нарахована податку на додану вартість 
у сумі 227 697 тис.грн., перераховано в 2020 році до бюджету 193 714 тис.грн., 
Станом на 31.12.2020 у підприємства рахується кредиторська заборгованість у 
сумі 56 252 тис.грн., в т.ч. простроченої -  28 444 тис.грн

Екологічний податок
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість за екологічним податком у сумі 1 809 тис.грн. У 2020 році 
підприємством нарахована екологічного податку -  10 910 тис.грн., перераховано
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в 2020 році до бюджету 8 100 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у підприємства 
рахується кредиторська заборгованість — 4 619 тис.грн., в т.ч. простроченої -  
2 939 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість за податком на доходи фізичних осіб у сумі 10 658 тис.грн. У 2020 
році підприємством нараховано податок на доходи фізичних осіб — 168 688 
тис.грн., перераховано в 2020 році до бюджету 172 833 тис.грн. Станом на
31.12.2020 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  6 513 тис.грн.

Військовий збір
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість за військовим збором в сумі 961 тис.грн. У 2020 році 
підприємством нараховано військового збору -  14 067 тис.грн., перераховано в 
2020 році до бюджету 14 458 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у підприємства 
рахується кредиторська заборгованість -  570 тис.грн.

Рентна плата за користування надрами
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість по рентній платі за користування надрами в сумі 17 414 тис.грн. У 
2020 році підприємством нараховано рентної плати з’а користування надрами -  
67 017 тис.грн., перераховано в 2020 році до бюджету 51 954 тис.грн. Станом на
31.12.2020 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  32 477 
тис.грн., в т.ч. простроченої -  18 358 тис.грн

Рентна плата за спеціальне використання води
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість по рентній платі за спеціальне користування води в сумі 
126 тис.грн. У 2020 році підприємством нараховано рентної плати за спеціальне 
використання води -  504 тис.грн., перераховано в 2020 році до бюджету 357 
тис.грн. Станом на 31.12.2020 у підприємства рахується кредиторська 
заборгованість -  273 тис.грн., в т.ч. простроченої -  144 тис.грн

Податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки)
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість по податку на нерухоме майно в сумі 428 тис.грн. У 2020 році 
підприємством нараховано податку на нерухоме майно -  1 533 тис.грн., 
Перераховано в 2020 році до бюджету 1553 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у 
підприємства рахується кредиторська заборгованість -  408 тис.грн.

Плата за землю
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість по платі за землю в сумі 854 тис.грн. У 2020 році підприємством 
нараховано плати за землю -  9 343 тис.грн., Перераховано в 2020 році до 
бюджету 8 531 тис.грн. Станом на 31.12.2020 у підприємства рахується 
кредиторська заборгованість -  1 666 тис.грн., в т.ч. простроченої -  849 тис.грн.
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Соціально-економічна компенсація ризику населення
Станом на 01.01.2020 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість по соціально-економічній компенсації ризику населення в сумі 
24 тис.грн. У 2020 році підприємством нараховано соціально-економічній 
компенсації 2 342 тис.грн., перераховано в 2020 році до бюджету 2 054 тис.грн. 
Станом на 31.12.2020 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  312 
тис.грн., в т.ч. простроченої -  243 тис.грн.

16. Фінансові результати діяльності
За звітний період ДП «СхідГЗК» отримало валовий збиток від реалізації 

(товарів, робіт, послуг) в сумі 293 826 тис. грн. З урахуванням інших операційних, 
фінансових та інших доходів і витрат фінансовий результат ДП «Схід ГЗК» до 
оподаткування склав - збиток -  568 839 тис. грн. Чистий фінансовий результат -  
збиток- 550 199тис.грн.

За аналогічний період попереднього року чистий фінансовий результат 
склав -  збиток -  680 267 тис.грн

Загальна сума витрат склала 2 840 673 тис. грн., з них: собівартість 
реалізованої продукції, робіт (послуг) -  2 489 485 тис.грн., адміністративні 
витрати -  72 486 тис.грн., витрати на збут -  2 406 тис.грн., інші операційні 
витрати -  270 553 тис.грн., фінансові витрати -  2 498 тис.грн., інші витрати -  
З 245 тис.грн.

Загальна сума доходів склала 2 271 834 тис. грн., з них:
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -  2 195 659

тис.грн., інші операційні доходи -  33 286 тис.грн., інші фінансові доходи -
5 658 тис.грн., інші доходи -  37 231 тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції за рік, що закінчився 31 грудня, за 

видами основної діяльності розкритий наступним чином:
тис.грн.

2020 2019
Реалізація основного виду продукції, у т.ч.числі: 2 195 659 2 027 082

Урановий оксидний концентрат 2 070 032 1 877 190

Лігатура гафній- нікель 69 619 65 834

Сірчана кислота 37 147 65 682

Машини і устаткування, тощо 18 861 18 376

Собівартість реалізованої продукції за 2020 та 2019 роки за видами 
основної діяльності розкрита таким чином:

ти с .гр н .

2020 2019
Урановий оксидний концентрат 2 376 400 2 298 396

Лігатура гафній- нікель 60 161 71 008

Сірчана кислота 36 466 76 590

М ашини і устаткування, тощо 16 458 17 019

Всього: 2 489 485 2 463 013
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Погіршення показника фінансового результату від реалізації продукції 
Підприємства у 2020 році обумовлено переважно наступними факторами:

- недоотримання доходів від реалізації уранового оксидного концентрату у 
сумі 97 285 тис.грн. за рахунок погашення договірних зобов’язань за договором 
від 19.12.2018 за ціною, що діяла у 2019 році та на протязі 1 кварталу 2020 року, 
яка була необгрунтовано визначена НКРЕКП, та була нижчою, за собівартість 
виробництва Підприємства;

-Збільшення собівартості реалізації уранового оксидного концентрату 
внаслідок зміни структури уранової сировини для виробництва УОК, а саме 
зменшення питомої ваги сировини Новокостянтинівської шахти з низькою 
собівартістю та збільшення питомої ваги сировини Смолінської та Інгульської 
шахт з більш високою собівартістю. Зменьшення питомої ваги уранової сировини 
Новокостянтинівської шахти відбулось внаслідоке недофінансування робіт по 
збільшенню підіймальних потужностей ствола «Головний» та затримкою його 
вводу в експлуатацію.

-Недоотримання доходів Підприємства за рахунок перенесення строків 
реалізації уронового оксидного концентрату до ДП «НАЕК «Енергоатом»» у сумі 
601 050 тис.грн.
Невиконання графіку платежів з боку ДП "НАЕК "Енергоатом" та відповідний 
дефіцит обігових коштів обмежило виконання- виробничої програми 
ДП «СхідГЗК» та призвело до необхідності перенесення частини обсягів 
реалізації УОК (відповідно до умов довгострокового договору) на строк затримки 
платежів, що в свою чергу збільшило собівартість реалізованої продукції в 2020 
році за рахунок умовно постійних витрат, які залишились незмінними.

Склад адміністративних витрат за рік, що закінчився 31 грудня, 
представлений таким чином:

тис.грн.
2020 2019

1. Утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних актимів
(МНА) загальногосподарського використання 2 729 2 794
у тому числі:

амортизація 28 27
витрати АТГ 2 701 2 767

2. Утримання апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу 65 456 52 319
у тому числі:

оплата праці 54 524 43 417

відрахування на соцстрахування 10 928 8 894

страхування та охорона праці 4 8

3. Професійні послуги 1 508 1 874
у тому числі:

організаційно-технічні 7 124

консультаційні та інформаційні, аудиторські 1 479 1 697
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юридичні та нотаріальні послуги 

експерні послуги, оцінка майна

7

15

11

42

4. Витрати на службові відрядження 198 400

5. Витрати на зв'язок 182 185

6. Плата за розрах.касове обслуговування банків, витрати, пов'язані з 
купівлею-продажем валюти 2 246 2 958

7. Інші витрати загальногосподарського призначення 167 225

Разом 72 486 60 755

У 2020 році підприємством були понесені витрати на збут. До складу 
витрат на збут віднесені витрати на збут сірчаної кислоти та гафній-нікель 
лігатури.

Зазначені витрати представлені наступним чином:
тис.грн.

2020 2019
Транспортні витрати 1 233 1 810
Витрати на страхування продукції, транспортно-експедиційні витрати та 
інші послуги

- 3

Витрати на охорону - ЗО
Витрати на збут УОК: - 7 429
Витрати по навантаженню УОК, в т.ч.: - 119

з/плата - 43
резерв відпусток - 6
нарахування на з/плату - 9
нарахування на резерв відпусток - 2
допоміжні матеріали - зо
послуги ЦПГДЛ - 3
інші операційні витрати - 26

Витрати по супроводженню УОК, в т.ч.: - 37
з/плата - 8
резерв відпусток - 1
нарахування на з/плату - 2
послуги АТГ - 15
інші операційні витрати - 11

Витрати на оформлення дозвільних документів та інше - 15
Витрати, пов’язані з транспортуванням продукції по території Росії - 7 258
2 Витрати на збут сірчаної кислоти 1 112 1 158

з/плаТа 731 776
резерв відпусток 90 96
нарахування на з/плату 1618 171
нарахування на резерв відпусток 20 21
допоміжні матеріали 98 84
інші операційні витрати 12 10

3 Витрати на збут гафній - нікель лігатури 61 49
оформлення дозвільних документів 23 16
з/плата 14 12
нарахування на з/плату 3 3
митне оформлення 5 4
інші операційні витрати 16 14

4 Витрати на збут цирконію - 233
допоміжні матеріали - 182
митне оформлення - 38
інші операційні витрати - 13

Всього: 2 406 10 712
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня, в розрізі основних 

видів доходів представлені таким чином.
тис.грн
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т и с . г р н

2020 рік 2019 рік
Операційна оренда активів 669 991
Операційна курсова різниця 4 879 14 517
Реалізація інших оборотних активів 12 500 58 188
Ш трафи, пені, неустойки 2 220 223 822
Утримання об'єктів ж-к і соц.культ.призн., в т.ч. 1 628 2 157
- дохід гуртожитку 1 213 1 257
- дохід готелю 264 284
- дохід бази відпочинку 131 586
- більярд, сауна (Смол.ш) 20 ЗО
Інші операційні доходи і витрати, у т.ч. 11 390 21 411
1 Бюджетне фінансування 1 523
У І.Витрати пов'язані з мобілізаційними заходами 37 87
У .Ін ш і: 9 830 21 324

а)від списання безнал.боргів (Д-т,К-т заб.) 499 55
у т.ч. резерв сумнівних боргів 8

б)безопл.одерж.оборотні активи 144
г)надлишки ТМ Ц, виявл. при інвентар. 101 524
з)купівля-продаж іноземної валюти 36 109
и)інші, в т.ч. 9 049 20 627

- відшкодування раніш е списаних активів 118 166
- відшкодування окладів при звільнені на пенсію 33 547

- відшкодування підприємству (за актами перевірок та інше) 2
- плата банку на зал.кош тів на р/рах. 2
- оприбуткування ТМ Ц 585

- оприбуткування ТМ Ц від ремонту 0 3 119 657
- дохід від викор.електромереж 378 12
- транзитний з.д.тариф ,комун.послуги,утрим. за моб.зв. 7 427 16 640
- %  по депозиту, тов. Кредиту 2 276
- компенсація середн.з/пл резервістів 90
- відшкод.плати за землю, податку на нерух.майно 7 9
- інші:перер.страх.внеску, повернення с/одягу 378 230
Всього 33 286 321 085

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, в розрізі 
основних видів витрат представлені наступним чином.

тис.грн
2020 рік 2019 рік

операційна оренда активів 263 274

операційна курсова різниця 15 440 6 474

реалізація інших оборотних активів 9 640 41 748

штрафи, пені, неустойки 30 293 195 917

утриман.об'єким соц.культ.пр 15 838 16 358

собів.реаліз.іноз.валюти 278 295

нестачі і витрати від псування цінностей 119 3 442

сумнівні і безнадійні борги 473 69

відрах групкому в межах 3% 4 429 17 600

5 дн з лікарнянних листів 16 249 17 396

відрах на 5 дн лікар.листів 8 175 8 364

пільгова пенсія 54 062 49 291

майнові внески до "Яд.палив" 10 968 13 450

серед зарплата мобілізов прац 11 562 12 117

відрахування на з/плату 2 543 2 664
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однораз допомога при виході на пенсію 6 062 6 176

витрати по транзитним поставкам 7 412 16 787

вихідна допомога (ст.44 КЗОТ) 2 987 5 949

витрати по ДХЗ 1 764 3 604

утримання газети «Трудова слава» 809 704

оплата донорських днів 2 106 2 461

з/плата за 3 дня та відпускні 14 днів після повернення з АТО (п.6.6 
Колдоговору)

1 681 1 744

відрахування на з/плату 368 382

З/плата по повісткам 28 902

відрахування на з/плату 6 192

охорона (пром дільниця, Северинське родовищ е ) 1 945 2 290

амортизація основних засобів невиробничого призначення 1 221 647

Витрати по простою (зарплата) 36 099 37 825

Витрати по простою (утримання обладнання , інше) 2 557 60 005

Витрати по запобіганню розповсю дж ення коронавірусу 370 -

Заробітна плата з відрахуваннями на період карантину 15 300 -

Виплати по ріш енню суду (моральна шкода) 1 105 1 241

інше (випл з-но Кол дог та ін) 8 401 6 529

Всього: 270 553 532 892

Фінансові витрати у 2020 та 2019 роках представлені наступним чином. 
_____________________________________________ __________ тис.грн.

2020 рік 2019 рік
Відсотки по кредиту 2 498 21 001

Всього: 2 498 21 001

Інші доходи за рік, що закінчився 31 грудня представлені таким чином.
тис.грн.

2020 рік 2019 рік

сума нарахованої амортизації на необоротні активи за рах.бю дж.фінансування 27 879 28 628

сума нарахованої амортизації на необоротні активи отримані безкоштовно 129 125

сума нарахованої амортизації на необоротні активи за рах.інш .цільового 
фінанс.

5 691 5 749

доходи від списання необортних активів (осн.зас.) 2 957 3 699

інші (дохід від інвест.основ.зсобів.) 575 833

Всього: 37 231 39 034
Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня представлені таким чином.

тис.грн
2020 рік 2019 рік

витрати від списання необ.активів 2 319 2 084
дооцінка (уцінка) необоротних активів і фінансових інвестицій 40
витрати по безоплатній передачі активів - 251
витрати на ліквідацію  осн.засобів 886 207

Всього: 3 245 2 542
Податок на прибуток. На 2020 рік встановлена законодавством ставка 

оподаткування прибутку підприємства становить 18% (2019 рік - 18 %). Нижче
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приведені основні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що 
закінчилися 31 грудня.

тис.грн.
2020 рік 2019 рік

Витрати з поточного податку на прибуток - -

Відстрочений податок на прибуток, пов’язний з виникненням і зменшенням 18 640 23 447
тимчасових різниць

Витрати (дохід) з податку на прибуток 18 640 23 447

17 Інформація щодо пов’язаних осіб
ДП «СхідГЗК» знаходиться під контролем Міністерства енергетики 

України, що є частиною Уряду України.
Одним з найбільших покупців підприємства є Державне підприємство 

«НАЕК «Енергоатом», яке також контролюється державою, тобто перебуває під 
спільним контролем з ДП «СхідЕЗК».

Залишки за операціями з ДП «НАЕК «Енергоатом» представлені наступним 
чином.

тис.грн.
2020 рік 2019 рік

Торгова та інша дебіторська заборгованість 1 115 136

Аванси одержані 731 281 619 799

Операції з ДП «НАЕК «Енергоатом» за звітні роки подані таким чином:

тис.грн
2020 рік 2019 рік

Доходи отримані від реалізації УОК 2 070 032 1 505 340

Підприємство також здійснює операції з іншими підприємствами, 
контрольованими державою, які окремо є несуттєвими. Дані операції проводяться 
у ході звичайної діяльності та включають закупівлю матеріалів та послуг. Як 
правило, на такі операції з іншими підприємствами, контрольованими державою, 
припадає • менше 50% від загальної суми операцій підприємства за рік. Усі 
операції з державними підприємствами протягом 2019-2020 років здійснювались 
на ринкових умовах.

Станом на 31.12.2020 загальна кількість вищого управлінського персоналу 
на ДП «СхідГЗК», якому здійснюються виплати, складає 9 осіб.

Сума виплат вищому управлінському персоналу за 2020 рік склала 
7 837,7 тис.грн.

18 Ризики
Внаслідок використання підприємством фінансових інструментів у нього 

виникають такі ризики:
- кредитний ризик,
- валютний ризик,
- ліквідний ризик,
- відсотковий ризик.
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Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для ДП «СхідГЗК» у 

результаті невиконання клієнтом або контрагентом свого зобов'язання перед 
ДП «СхідГЗК» за договором про фінансовий інструмент. Даний ризик виникає, в 
основному, у зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів перед 
ДП «СхідГЗК».

тис .гри
на 31.12.2020 наЗІ.12.2019

Торгова та інша дебіторська заборгованість 33 163 67 837
Грошові кошти та їх еквіваленти (за вирахуванням готівки) 4 973 676

Всього: 38 136 68 513

Певні ризики для ДП «СхідГЗК» складають судові справи, провадження 
яких на дату балансу не закінчене (див. примітку 19)

Валютні ризики
У ДП «Схід ГЗК» виникає валютний ризик у зв'язку з продажами і 

покупками, деномінованими у валютах, які не є функціональною валютою 
ДП «СхідГЗК». Валютами, в яких, як правило, деноміновані ці операції є євро, 
долар США. ,

Ослаблення гривні по відношенню до вищевказаних валют робить вплив на 
суми зобов’язань та непокритого збитку (ця інформація розкрита вище).

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності — це ризик того, що ДП «СхідГЗК» буде складно виконати 

свої зобов'язання за фінансовими зобов'язаннями, розрахунок за якими 
проводиться шляхом надання грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Підхід ДП «СхідГЗК» до управління ліквідністю полягає у забезпеченні 
максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для 
виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних, так і у 
несприятливих умовах, так, щоб при цьому не були понесені неприйнятні збитки і 
не виник ризик збитків для репутації ДП «СхідГЗК».

Відсотковий ризик
Зміни відсоткових ставок впливають, головним чином, на кредити та позики 

шляхом зміни їх справедливої вартості (за заборгованістю з фіксованою ставкою) 
або майбутніх грошових потоків (за заборгованістю зі змінною ставкою). 
Керівництво не затвердило офіційної політики визначення необхідного 
співвідношення заборгованості ДП «СхідГЗК» з фіксованими відсотковими 
ставками і зі змінними відсотковими ставками. Однак при отриманні нових 
кредитів або позик керівництво застосовує власні судження для прийняття 
рішення щодо того, яка відсоткова ставка - фіксована або змінна - буде 
вигіднішою для ДП «СхідГЗК» протягом розрахункового періоду до

47



терміну погашення заборгованості.
Крім того, у ДП «СхідГЗК» є проблемні питання, які являють собою ризик 

фінансового збитку для підприємства, а саме :
Ситуація, що відбувається сьогодні на ДП «СхідГЗК», є подовженням 
проблемних питань, які виникли у підприємства ще у 2019 році. Через 
встановлення наднизької ціни на УОК, відповідно до «Порядку формування, 
розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що 
виробляється на атомних станціях», затвердженого Постановою НКРЕКП від 
01.08.2017 № 990, підприємству було завдано збитки у сумі 680 млн.грн. Також 
підприємство практично повністю втратило власні обігові кошти та не мало змоги 
продовжувати виробничу діяльність.

Незважаючи на численні спроби підприємства різними шляхами вирішити 
питання фінансування уранового виробництва (питання вирішувалося у тому 
числі і на рівні Уряду України), єдиним рішенням на той час стало укладання 
довгострокового договору між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» на 
поставку уранового оксидного концентрату у 2020 - 2026 році.

Враховуючи фінансовий стан ДП «СхідГЗК» (відсутність власних обігових 
коштів), довгостроковий договір передбачав значне авансування уранового 
виробництва. Графік платежів з боку ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачав 
щомісячні платежі в сумі 294 млн.грн., які забезпечують повноцінний виробничий 
процес: підготовку запасів, ведення гірничих робіт, видобуток уранової руди, її 
перевезення та переробку на ГМЗ та випуск УОК.

За умови належного фінансування ДП «СхідГЗК» мав виконати виробничу 
програму та поставити 1000 тонн УОК за графіком до кінця 2020 року.

На жаль, ситуація, що склалася на ринку електроенергії України у 2020 році, 
призвела до значного погіршення фінансового стану ДП «НАЕК «Енергоатом» та 
систематичного невиконанням останнім графіка платежів до ДП «СхідГЗК» за 
урановий оксидний концентрат по довгостроковому договору. За окремими 
місяцями платежі не забезпечували навіть 40 - 50% від потреб виробництва.

ДП «СхідГЗК» вимушене було в межах недостатнього фінансування 
обмежувати виконання частини гірничих робіт, підготовку запасів, проведення 
ремонтів та обслуговування обладнання. Систематично відбувалися затримки (на 
1 5 - 2 5  днів) виплати заробітної плати працівникам підприємства Через значну 
кредиторську заборгованість за матеріали та енергоносії підприємство постійно 
працювало в режимі загрози зупинки виробництва. Все це негативно відбилося на 
ефективності роботи ДП «СхідГЗК» та виконанні програми виробництва УОК.

Наприкінці грудня 2020 року у зв’язку з незабезпеченістю уранового 
виробництва основними матеріалами, вибухівкою, хімічними реагентами та 
запчастинами, неможливістю забезпечення безпечного виконання виробничих 
завдань ДП «СхідГЗК» було вимушене зупинити виробничу діяльність уранових 
шахт, гідрометалургійного заводу, допоміжних і обслуговуючих виробництв та 
вивести основну частину підрозділів у простій.

Невизначеність перспектив фінансування виробництва та виплати заробітної 
плати призвели до жорстких протестних акцій з боку шахтарів та апаратників- 
металургів. Відбулося проведення мітингів та перекриття доріг у
Кіровоградській області.
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Після проведення низки нарад в Міністерстві енергетики України за участю 
ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» наприкінці грудня 2020 року та на 
початку січня 2021 року ДП «СхідГЗК», за рахунок надходжень від ДП «НАЕК 
«Енергоатом», було здійснено погашення затримки у виплаті заробітної плати 
працівникам підприємства. Також було профінансовано мінімальну комплектацію 
матеріалами, реагентами, вибухівкою, проведені ремонти устаткування та 
розпочата робота ДП «СхідЕЗК».

Разом з цим необхідно зазначити, що з боку ДП «НАЕК «Енергоатом» 
продовжується політика обмеженого (недостатнього) виконання графіка платежів. 
Фактично отриманих вже у січні -лютому 2021 році коштів не вистачає, щоб 
здійснювати повноцінну виробничу діяльність. Для повноцінної роботи уранового 
виробництва необхідна сума складає 300 млн.грн щомісяця.

Неконструктивна позиція ДП «НАЕК «Енергоатом» лише поглиблює 
фінансову кризу ДП «СхідЕЗК». Відсутність необхідних щомісячних платежів в 
перспективі взагалі унеможливить постачання УОК за отриманим авансуванням.

Значне занепокоєння також викликає відсутність підписаної між 
ДП «СхідЕЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» додаткової угоди на реалізацію 
уранового оксидного концентрату на 2021 рік. Існує реальна загроза зупинки 
підприємства через відсутність реалізації продукції. Додаткова угода з метою 
забезпечення фінансування виробничої програми має передбачати потрібний 
рівень ціни на УОК та випереджаюче авансування уранового виробництва в сумі 
не менше 300 млн.грн щомісячно.

Можливість забезпечення подальшого функціонування та розвитку 
уранового виробництва ДП «СхідЕЗК» вбачає через його інтегрування до 
ДП «НАЕК «Енергоатом». Для цього ДП «СхідГЗК» звернулося до Міністерства 
енергетики України з пропозицією стосовно проведення спільної з ДП «НАЕК 
«Енергоатом» наради з питання відновлення процесу його реорганізації шляхом 
приєднання до ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 10.07.2019 № 534-р «Про погодження реорганізації 
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Проте, навіть позитивне вирішення питання приєднання ДП «СхідГЗК» до 
ДП «НАЕК «Енергоатом» залишає нагальним питання забезпечення 
функціонування уранового виробництва на час до закінчення процедури 
реорганізації.

Реорганізація ДП «СхідГЗК» дозволить зберегти урановидобувну та 
переробну галузь України, утримати кваліфіковані кадри, зняти соціальну 
напругу у регіонах Дніпропетровської та Кіровоградської областей, забезпечити 
стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів і створити передумови для сталого 
розвитку та функціонування регіонів.

Податкові ризики
Підприємство здійснює свою діяльність в Україні і тому повинне 

відповідати вимогам податкового законодавства України. Для української 
системи оподаткування характерним є наявність численних податків і часті зміни 
законодавства, які можуть застосовуватися ретроспективно, мати різне 
тлумачення, а у деяких випадках є суперечливими. Нерідко виникають протиріччя 
у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною 
податковими службами, Міністерством фінансів та іншими державними
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органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, 
які згідно із законом уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також 
стягувати пеню.

Керівництво, виходячи з тлумачення податкового законодавства, офіційних 
роз’яснень і судових рішень, вважає, що податкові зобов’язання були належним 
чином задекларовані і відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть 
витлумачити зазначені вище положення інакше, і, якщо керівництво не зможе 
відстояти свою позицію, виконання їх рішень може здійснити істотний вплив на 
цю фінансову звітність.

19. Умовні зобов’язання
Судові справи
Станом на 31 грудня 2020 року невирішені позови підприємства, які були 

подані кредиторами до суду, складають 175 887,8 тис.грн. (2019 -  328 378
тис.грн).

Позови перебувають на розгляді в судах. В даний час неможливо визначити, 
яким буде остаточне рішення цих питань. На думку керівництва, підприємство 
успішно захистить свою позицію щодо спірних питань.

Інформація щодо суттєвих судових справ та позовів з контрагентами 
де ДП «СхідГЗК» є позивачем наведена нижче:

тис.грн.

Контрагент Предмет позову/ 
№  справи

Сума
позову ДП 
«СхідГЗК»

ДО
контраген

та

Примітка

Державна фіскальна 
служба

Відшкодування на користь 
ДП «СхідГЗК» суми ПДВ за 
11.2004 рік
(справа № 2А-6545/09/0470)

7 409

Постановою Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 16.07.2009р., 
залиш еною без змін ухвалою 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 27.03.2013р., 
позовні вимоги задоволено.
Ухваллю Вищ ого адміністративного суду 
України від 31.08.2016р. касаційну скаргу 
Верхньодніпровської ОДПІ ДПІ 
Дніпропетровської області Державної 
податкової служби залиш ити без 
задоволення.
Постановою Центрального відділу держ авної 
виконавчої служби у місті Дніпрі Південно- 
Східного міжрегіонального управління 
М іністерства ю стиції від 05.12.2019р. 
відкрито виконавче провадження щодо 
примусового виконання 
рішення Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду у справі № 
804/1034/17.

Офіс ВПП ДПС 
України

Визнання протиправним та 
скасування ППР від 
19.12.2014 р. № 0000665103 
про нарахування податку на 
додану вартість по 
вітчизняних товарах 
(роботах, послугах).
(справа № 804/3730/15)

6 648

Ухвалою Третього апеляційного 
адміністративного суду від 23.09.2020р. 
поновлено строк на апеляційне оскарження. 
Відкрито апеляційне провадження за 
апеляційною скаргою відповідача.
Розгляд справи триває.
Розгляд справи відкладено на 25.02.2021р.
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Офіс ВПП ДПС 
України

Про визнання протиправним 
та скасування ППР від 
20.05.2019 № 0004654615 та 
від 20.05.2019 № 
0004644615.
(справа 160/9277/19)

1 092

Рішенням Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 03.03.2020р. 
позовну заяву задоволено у повному обсязі. 
Постановою Третього апеляційного 
адміністративного суду від від 17.06.2020р. 
апеляційну скаргу залиш ено без 
задоволення. Рішення перш ої інстанції від 
03.03.2020р. залишено без змін.
Ухвалою Верховного суду від 2 3 .10.2020р. 
відкрито касаційне провадження за 
касаційною скаргою ОВПП ДПС.

Офіс ВПП ДФС 
України

Про визнання протиправним 
та скасування ППР від 
15.1 1.2019 № 0004375013. 
(справа 160/1751/20)

582

Рішенням Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 30.06.2020р. 
позов задоволено у повному обсязі. 
Відповідачем подано апеляційну скаргу до 
Третього апеляційного адміністративного 
суду.
Постановою від 17.06.2020р. апеляційну 
скаргу залиш ено без задоволення.
Ухвалою Верховного суду України від 
04.01.2021р. касаційну скаргу Офісу ДПС 
повернуто.

TOB «Восток-Руда»

Невиконання договірних 
зобов’язань за дог. №  1065/50 
від 20.09.2010, № 859/45 від 
01.08.2012, № 81/45, 133/45, 
260/45 від 05.2015 та ін. 
(справа № 904/31/16)

2 253

Подано заяву до суду про пред’явлення 
кредиторських вимог у справі про 
банкрутство.
Розгляд справи триває у Господарському 
суді Д ніпропетровської обл.
Розгляд справи призначено на 10.02.2021р.

TOB «Індустрія»

Н евиконання договірних 
зобов’язань за договором 
(справа № 5009/2347/12)

336

Рішенням Господарського суду Запорізької 
обл.. від 10.09.2012 позов задоволено в 
повному обсязі. М айно підприємства на яке 
може бути накладено стягнення відсутнє. За 
заявою ДП «СхідГЗК» порушено 
кримінальну справу. М атеріали 
кримінального провадження передано до 
суду. Розгляд справи триває.

TOB «Зеніт»
Н евиконання договірних 
зобов’язань за договором 
(справа №392/1186/19)

465
Розгляд справи триває в М аловиськівському 
районному суді. Розгляд справи триває.

ПП «Газ Сервіс 
Плюс»

Про поруш ення зобов'язань 
за договором № 32/13/337Е 
від 28.01.2020р. на поставку 
вапна.
(справа 904/2571/20)

565

Відповідачем подано зустрічний позов на 
суму 116 784,93грн.
Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 0 5 .1 1.2020р. 
первісний позов задоволено частково. 
Стягнуто
143 784,41грн пені,
135 744грн штрафу,
8 385,85грн судового збору.
Зустрічний позов задоволено у повному 
обсязі.
Ухвалою Центрального апеляційного 
господарського суду від 2 8 .12.2020р. 
поновлено ПП «Газ сервіс плюс» строк на 
апеляційне оскарження рішення першої 
інстанції. Розгляд апеляційної скарги 
призначено в судове засідання на
10.02.2021р.

ТОВ «Торговий Дім Порушення зобов'язань за 25 447 Розгляд справи триває у Господарського
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«Еко-Сервіс» договором № 52/13 від 
1 1.02.2015р. на поставку 
сірки грудкової.
(справа № 904/1425/20)

суду Дніпропетровської обл.
Розгляд справи відкладено на 14.01.2021р.

ТОВ «Торговий дім 
«М агнатек»

Про порушення зобов'язань 
за договором №  316/13/106Е 
від 12.04.2018р. на поставку 
трансформаторів силових 
масляних.
(справа 910/12778/20)

215

Розгляд справи триває у Господарському 
суді м. Києва.
Ухвалою від 09.12.2020р. судове засідання 
перенесено на 12.01.2021р.

Головне управління 
Державної 
податкової служби у 
Кіровоградській 
обл.

Про визнання протиправним 
та скасування ППР від 
23.07.2020р.
№  02965202/3.
(справа 160/9943/20).

620

Розгляд справи триває у Дніпропетровському 
окружному адміністративному суді.
Розгляд справи відкладено на 30.09.2020р.

Перелік суттєвих судових справ станом на 31.12.2020 року де 
ДП «СхідГЗК» є відповідачем наведено нижче:

тис .гри.
Номер
судової

справи/дата
порушення

Позивач Предмет 
суперечки 
(з описом 

основної суті 
позовних вимог)

Розмір 
позовних 

вимог (грн.)
( з

розшифровк 
ою цих 
вимог)

Стадія розгляду справи

2-780/11
18.08.2011

Папуча
Володимир
М иколайович

Про припинення 
поруш ення прав 
на корисну 
модель, заборону 
вчинення дій.

6 500 Розгляд справи триває у Ж овтоводському 
міському суді Дніпропетровської обл. 
Розгляд справи відкладено на 13.01.2021р.

216/4907/15
-Ц

29.07.2013

Антонов
Георгій
Леонідович

Про визнання дій 
незаконними та 
зобов'язання 
вчинити певні дії.

1 470 Розгляд справи триває у Центрально-міському 
районному суді м. Кривого Рогу.
Ухвалою від 09 .11.2020р. судове засідання в 
режимі відеоконференції відкладено на
26.01.2021р.

904/3020/20
15.06.2020

ТОВ «Завод
сталевих
профілів»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
807/13/178Е від 
16.09.2019 р. на 
поставку товару.

1 391 
(1 304 -  

основний 
борг, 15 -  

3% річних, 
53 -  пеня)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 30.09.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто Т І 42 
0 3 1,70грн.-основного боргу,
15 073,38грн.-3%  річних, 16 975,50грн.- 
інфл.втрати, 17 6 ТІ ,2 1грн.-судового збору. В 
решті позовних вимог відмовлено.

904/3011/20
11.06.2020

ТОВ «Завод
сталевих
профілів»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
700/13/189Е від 
07.08.2019 р. на 
поставку товару.

1 226
(1 113- 1 6 -  
3% річних, 
23 -  інфл. 

втрати, 74 -  
пеня)

Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 21.09.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 1 113 
420,42грн.-основного боргу,
15 760,24грн.-3%  річних, 20 487,29грн.-інфл. 
втрати, 17 245,56грн-суд.збір. В решті позову 
відмовлено.

904/2932/20
09.06.2020

ДВГРЗ ДСНС 
України

Про порушення 
зобов'язань за 
договором 
№
48/19/08ЕП П /11/0 
5 від 13.02.2019р. 
про надання 
послуг.

477 
(442 - 

основний 
борг, 6 - % за 
користуванн 
я коштами, 
2 3 -  пеня)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 21.07.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 5 9 7 1,93грн.- 
інфл. втрати, 5 958,33грн.-% за користування 
коштами, 23 065 ,31грн.-пеня,
3 092,39грн.-суд.збір. Провадження у справі в 
частині стягнення
171 164,05грн.-закрито. Постановою 
Центрального апеляційного господарського 
суду від 02 .11.2020р. апеляційну скаргу ДП
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"СхідГЗК" задоволено. Рішення першої 
інстанції скасовано частково в частині 
стягнення пені та судових витрат та прийнято в 
цій частині нове рішення. В задоволені 
позовних вимог в частині стягнення 23 
065 ,31грн.пені відмовлено. Стягнуто 3 
854,20грн. витрат з судового збору.

904/4156/18
19.09.2018

ДП «НАЕК 
«Енергоатом
»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором 
купівлі-продажу 
УОК від
11.12.2017р. № 8- 
020-80-17-00763.

12 968
(1 4 7 3 -3 %
річних,
3 3 3 6 - інфл. 
втрати,
8 158- пеня)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 05.12.2018р. позов 
задоволено частково, стягнуто 1 429 689,86грн. 
- 3% річних, 3 309 760,00грн. - інфл. втрати,
71 091,75грн. - судовий збір, в іншій частині 
відмовлено.
04.01.2019р.
ДП "НАЕК "Енергоатом" подано апеляційну 
скаргу до Ц ентрального апеляційного 
господарського суду. Постановою від 
12.03.2019р. апеляційну скаргу задоволено 
частково. Стягнуто з підприємства 814,60грн. 
витрати по сплаті судового збору за подання 
апеляційної скарги. ДП "НАЕК 
"Енергоатом" подано касаційну скаргу до 
Верховного суду. Постановою від 10.12.2019 
касаційну скаргу Державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом» залиш ено без 
задоволення, постанову Центрального 
апеляційного господарського суду від 
12.03.2019 та рішення Господарського суду 
Д ніпропетровської області від 05.12.2018 року 
у незміненій частині залиш ено без змін, а саме: 
стягнути 1 473 603,28грн. - 3% річних, 3 309 
760,00грн. - інфл. втрати,
71 750,45грн. - судовий збір.

904/2112/20
02.06.2020

ДП «НАЕК 
«Енергоатом
»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором 
купівлі-продажу 
УОК від
19.12.2018р. №  8- 
020-08-18-00971.

71 971 
(33 856- 

пеня, 
38 115 - 
штраф)

Розгляд справи триває Центральному 
апеляційному господарському суді.
Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 23.09.2020р. 
первісний позов задоволено частково.
Стягнуто 2 765 8 15,43грн.-пеня, 1 807 
163,44грн.-штраф, 467 455,70грн.-судовий збір. 
В іншій частині позову відмовлено. Зустрічний 
позов задоволено частково. Стягнуто 1 557 
806,68грн.-3% річних, 1 359 400,02грн.-інфл. 
втрати,
43 7 5 8 ,10грн.-суд.збір. Ухвалою Центрального 
апеляційного господарського суду від 
10.12.2020р. розгляд апеляційної скарги 
призначено на 12.01.2021р.

904/4352/20
17.08.2020

КП
«Ж овтоводсь
кий
водоканал
«ДОР»

Про стягнення 
плати за скид 
стічних В О Д  3 

перевищенням 
допустимих 
концентрацій.

1 979 Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 16.12.2020р. позов 
задоволено. Стягнуто слату за скид стічних вод 
з перевищенням допустимих концентрацій в 
розмірі 1 849 943,99грн. та витрати зі 
сплати судового збору в розмірі 27 749,16грн.
Готується апеляційна скарга.

904/4238/19
23.09.2019

ТОВ
«Торговий
Дім
«М агнатек»

Про порушення 
зобов'язань за 

■ договором № 
741/13/239Е від 
18.09.2018р. на 
поставку товару.

459 (332 -  
основний 
борг, 78 -  
пеня, 20 -  

інфл. збитки, 
7 -  штраф)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 14.11.2019р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 331 562,70грн,- 
основного боргу,
12 4 2 1,09грн.-інфл. втрат,
6 649,41 грн.-3%  річних та судовий збір.
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904/3524/20
03.07.2020

TOB
«Компанія 
CT Груп»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором 
підряду від 
28.07.2016р. № 
636/05 на 
виконання робіт 
на Смолінській 
шахті. Полігон 
промислового 
освоєння 
технології 
купного 
вилуговування.

584 
(451 -  

основний 
борг, 94 -  

інфл. збитки, 
3 9 - 3 %  
річних)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 3 0 .1 1.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 578 314,91 грн., 
з яких: 451 358,1 Огрн.-основний борг,
38 596,00грн.-3%  річних,
88 360 ,81грн.-інфляційні втрати, витрати по 
сплаті судового збору у розмірі 
8 674,91грн. В решті позову відмовлено.

904/4896/20
23.09.2020

ПП
«Буд деталь»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором 
підряду №  855/38 
від 30.09.2019р. на 
виконання 
капітального 
ремонту
теплообмінника.

379 
(370 -  

основний 
борг, 8 -  3% 

річних)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 15.12.2020р. 
закрито підготовче провадження та призначено 
справу до судового розгляду по суті на 
14.01.2021р.

904/3507/20
06.07.2020

ТОВ «Ю нік- 
Сервіс»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
92/13/19Е від 
12.02.2020 р. на 
поставку виробів з 
дроту.

367 Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 13.10.2020р. позов 
задоволено. Ухвалою від 21.12.2020р. 
призначено судове засідання для ухвалення 
додаткового ріш ення на 28.12.2020р. 
Додатковим ріш енням від 28.12.2020р. 
стягнуто,652,37грн.-витрат по сплаті судового 
збору.

904/3133/20
15.06.2020

ТОВ «Сота 
Україна»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
95/13/24Е від 
10.02.2020 р. на 
поставку кутиків 
та арматури.

689 (674 -  
основний 
борг, 13- 

пеня, 2 -  3% 
річних)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 10.08.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 592 986,15грн., 
з яких: 589 136,16грн.-основний борг,
3 849,99грн.-3%  річних, а також витрати по 
сплаті судового збору у розмірі 8 894,58грн. 
В решті позову відмовлено.
Подано апеляційну скаргу до Центрального 
апеляційного господарського суду.
Ухвалою від 2 1 ,09.2020р. апеляційну скаргу 
повернуто.

904/6097/19 ' 
23.12.2019

ТОВ «Сота 
Україна»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
245/13/39Е від 
01.04.2019 р. на 
поставку товару.

821 
(754- 

основний 
борг, 57 -  

пеня, 
1 0 - 3 %  
річних)

Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 22.09.2020р. 
позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

904/3129/20
17.06.2020

ТОВ «Сота 
Україна»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
159/13/51Е від 
24.02.2020 р. на 
поставку балок, 
кутиків та 
швелерів.

489 
( 4 8 2 -  

основний 
борг, 6 -  

пеня, 10,1 — 
3% річних)

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 13.08.2020р. 
підготовче засідання відкладено на 
08.09.2020р. Ухвалою від 08.09.2020р. позовну 
заяву залиш ено без розгляду.

904/5920/20
16.11.2020

ТОВ
«Еквівес»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
313/13/123Е від 
02.04.2020р. на 
поставку 
продукції.

779 
(608 -  

основний 
борг, 54 -  

пеня, 109 -  
штраф, 4 -  
3% річних,

Розгляд справи триває у Господарському суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 07.12.2020р. відкладено 
підготовче засідання на 11.01.2021р.
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3 -  інфл. 
втрати)

904/6085/20
11.11.2020

ПАТ
Аудиторська 
фірма «Де 
Візу»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
1032/12/343Е від 
02.01.2020р. про 
надання 
аудиторських 
послуг.

1 628 Розгляд справи триває у Господарському суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 07.12.2020р. відкладено 
підготовче засідання на 11.01.2021р.

904/6232/20
23.11.2020

ТОВ
«Укртрансди
зель»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
966/11 від 
19.11.2019р. на 
виконання робіт з 
капітального 
ремонту 
тепловозу.

392 
(328 -  

основний 
борг, 42 -  
пеня, 23 -  

штраф)

Розгляд справи триває у Господарському суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 05.01.2021р. прийнято зустрічну 
позовну заяву до розгляду на суму 
111 294,75грн. Розгляд зустрічного позову 
призначено разом з первісним у підготовчому 
засіданні на 12.01.2021р.

904/6334/20
27.11.2020

ТОВ «Центр
радіоекологія
ного
моніторінгу»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
590/35/40ЕПП від 
01.07.2019р. про 
закупівлю послуг 
з екологічного 
менеджменту.

546 
(525 -  

основний 
борг, 13 -  

3%  річних, 8 
-  інфл. 
збитки)

Розгляд справи триває у Господарському суді 
Дніпропетровської обл.
Ухвалою від 22.12.2020р. підготовче засідання 
відкладено на 19.01.2021р.

904/6895/20
28.12.2020

ТОВ
«Ексімкаргот
рейд»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
147/13/35Е від 
24.02.2020р. на 
поставку 
редуктора та 
муфти.

555 
( 4 4 9 -  

основний 
борг, 58 -  
пеня, 31 -  
ш тр аф ,5 -  
3% річних, 
12 -  інфл. 
втрати)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 28.12.2020р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Підготовче 
засідання призначено на 26.01.2021р.

904/6663/20
14.12.2020

ТОВ «БДО» Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
30/12/291Е від 
31.01.2019р. про 
надання 
аудиторських 
послуг.

2 2 1 7  
( 1 770 - 

основний 
борг, 324 -  
3% річних, 

61 -  пеня, 63 
-  інфл. 
втрати)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 14.12.2020р. 
прийнято позовноу заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Призначено 
підготовче засідання на 14.01.2021р.

904/6908/20
28.12.2020

ДВГРЗ ДСНС 
України

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №  
291/01 від 
12.12.2013р. на 
постійне та 
обов'язкове 
аварійно 
рятувальне 
обслуговування 
об'єктів.

22 151 
(20 923 - 

основний 
борг, 415— 

інфл. втрати, 
1 6 5 -3 %  
річних, 

6 4 8 - пеня)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 28.12.202р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Призначено 
підготовче засідання на 21.01.2021р.

904/5588/20
13.10.2020

ТОВ «Глуско 
У країна»

Про порушення 
зобов'язань за 

. договором № 
943/13/305Е від 
04.11.2019 р. на 
поставку палива 
дизельного.

1 682 
(1 638 -  

основний 
борг, 44 -  

3% річних)

Розгляд справи триває у Господарському суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 28.12.2020р. призначено 
підготовче засідання на 14.01.2021р.

55



904/6758/20
17.12.2020

ВП «АтаМ » 
ДП «НАЕК 
«Енергоатом
»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
124/06/19ЕПП від 
23.03.2020р. про 
надання послуг зі 
встановлення 
машин та 
обладнання 
спеціального 
призначення.

691 
(687 -  

основний 
борг, 2 -  3% 
річних, 2 -  

інфл. збитки)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 17.12.2020р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Справа 
розглядається за правилами спрощеного 
позовного провадження без виклику 
(повідомлення) учасників за наявними в 
матеріалах справи документами.

904/5774/20
27.10.2020

ТОВ «Альфа 
постачальник
»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
110/13/380Е від 
17.02.2020р. на 
поставку товару.

568 
(450 -  

основний 
борг, 44 -  
пеня, 34 -  

7%  річних)

Рішенням Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 23.12.2020р. 
позовні вимоги задоволені частково. Стягнуто 
489 650,38грн.-основного боргу, 7 344,76грн.- 
витрати по сплаті судового збору.
Готується апеляційна скарга.

904/6790/20
21.12.2020

АТ
«Дніпропетро
вський
стрілочний
завод»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
682/13/38П від 
08.09.2020р. на 
поставку 
залізничного 
обладнання.

2 351 Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 21.12.2020р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Призначено 
підготовче засідання на 19.01.2021р.

904/6885/20
30.12.2020

ПП «Віколь» Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
354/13/146Е від 
15.04.2019р. на 
поставку полотна 
нетканого.

473 
( 4 5 4 -  

основний 
борг, 12 -  

інфл. збатки, 
6 -  3% річних

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 30.12.2020р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Призначено 
судове засідання для розгляду справи по суті 
на 28.01.2021 р.

904/5847/20
29.10.2020

ТОВ
«Дніпрош ина
»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
104/13/22Е від 
13.02.2019р. на 
поставку шин.

594 
(363 -  

основний 
борг, 134— 
пеня, 58 -  

штраф, 16 'г 
3% річних, 

1 -  інфл. 
втрати)

Розгляд справи триває у Господарськогму суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 24.12.2020р. відкладено судове 
засідання на 20.01.2021р.

904/6879/20
28.12.2020

Т О В
«Полтаваенер
го-збут»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором № 
20030029/03/51П 
від 14.09.2020р. 
про постачання 
електричної 
енергії.

28 886 
( 28 801 - е л .  
енергія, 85 -  
3% річних)

Ухвалою Господарського суду 
Д ніпропетровської обл. від 28.12.2020р. 
позовну заяву залиш ено без розгляду.

904/5778/20
27.10.2020

ТОВ
«Санрайс
логистикс»

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
961 /13/242ЕР/А2 
від 18.11.2019р. на 
поставку мазута.

3 099 
(2 373 - 

основний 
борг, 623 -  
пеня та 7% 

штрафу, 
4 0 -  інфл. 

збитки, 62 -  
3% річних)

Розгляд справи триває у Господарськогму суді 
Д ніпропетровської обл.
Ухвалою від 28.12.2020р. призначено судове 
засідання на 14.01.2021р.

210/5527/20
01.10.2020

Давиденко
Сергій
Олександров
ич

Відшкодування 
моральної шкоди, 
заподіяної 
втратою 
працездатності

331 Рішенням Дзержинського районного суду м. 
Кривого Рогу від 03.12.2020р. позов 
задоволено частково. Стягнуто 231 427,00грн. 
без урахування утримання податку з доходів 
фізичних осіб та суд. збір в сумі
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наслідок
професійного
захворювання.

2 102,00грн.

904/6917/20
28.12.2020

ТОВ
«Гринекс 
Е к о » ' ,

Про порушення 
зобов'язань за 
договором №
3 3 8 /1 1/140Е від 
14.04.2020р. на 
послуги з ремонту 
залізнчної колії.

457 
(440 -  

основний 
борг, 3 -  3% 
річних, 14 -  

інфл. збитки)

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 28.12.2020р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. 
Підготовче засідання призначено на
21.01.2021р.

Станом на 31.12.2020 року Підприємством було створено забезпечення 
ймовірних витрат під судові витрати на загальну суму 5 117,5 тис.грн.

20 Події після дати балансу
Істотних змін в діяльності або фінансовому становищі після дати балансу 

по ДП «СхідГЗК» не відбувалося, облікова інформація яка здатна вплинути на 
рішення користувачів фінансової звітності не перевищує поріг суттєвості, 
визначений обліковою політикою ДП «СхідГЗК».

21 Безперервна діяльність ДП «СхідГЗК»
Допущення безперервності діяльності підприємства виходить з того, що 

бухгалтерський облік здійснюється, а звітність складається в припущенні, що у 
підприємства немає ні намірів, ні необхідності припиняти або істотно 
скорочувати господарсько-фінансову діяльність у доступному для огляду 
майбутньому.

На дату затвердження цієї фінансової звітності ДП «СхідГЗК» працює в 
нестабільному середовищі, створеному економічною і політичною кризою в 
Україні. Не зважаючи на недостатній обсяг фінансування, що призводить до 
складнощам при проведенні своєчасних розрахунків з кредиторами, 
ДП «СхідГЗК» забезпечує стале виробництво товарів (робіт, послуг).

Враховуючи наявну інформацію, фінансова звітність ДП «СхідГЗК» 
складалась відповідно до принципу безперервності, виходячи з припущення, що 
підприємство є безперервно діючим і залишатиметься таким у майбутньому. 
Наразі ДП «СхідГЗК» не має наміру ані потреби ліквідуватися або суттєво 
звужувати масштаби своєї діяльності.

ДП «СхідГЗК», керуючись принципом безперервності, застосовує звичайні 
методи оцінки та обліку активів, зобов’язань, доходів та видатків.
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