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Організаційна структура та діяльність

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», що є 
-ідгним виробником урано-оксидного концентрату, підпорядковане Міністерству 
і -еггетики та захисту довкілля України. Підприємство було засновано 01.08.1951 
: :  :-у відповідно до постанови Ради міністрів СРСР №2659-1287/СС/ОП.

Згідно зі стратегічним планом розвитку на 2017-2021 роки, підвищення 
еіекш вності роботи виробництва, зниження собівартості продукції та 
удосконалення організаційної структури, на підставі наказу від 30.11.2017 №452, 
від 08.07.2019 №300 на ДП «СхідГЗК» з 08 липня 2019 року діє організаційна 
структура ДП «Схід ГЗК», яка має наступний вигляд:

Основні підрозділи:
- відокремлений підрозділ Смолінська шахта, відпрацьовує Ватутінське родовище 
'.ранових 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. Кропівницький;
- 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;
- автотранспортний господарство, центральна науково-дослідна лабораторія, 
служба технічного контролю, центральна лабораторія контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики, служба виробничо-технічної комплектації, центральна 
пилогазодозиметрична лабораторія, служба по роботі з персоналом, служба 
капітального будівництва, проектний відділ, ремонтно-будівельне управління,
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інформаційних технологій, служба фізичного захисту, 
:: і : готтозвідувальна партія, служба радіаційної безпеки та охорони

- ілі : „тишнього середовища, служба охорони праці, відділ зв’язків з громад кістю 
- і  : МІ. дільниця з ремонту та господарського обслуговування розташовані в м.
- Води;

- і  діія ДП "Схід ГЗК" у місті Києві -  здійснює представницькі функції в органах 
ндзюнавчої влади, у відносинах з державними органами і суб'єктами господарської 
і  тльності 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 у 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 2 005 682 тис.грн. Порівняно із 
аналогічним періодом попереднього року обсяг виробництва продукції, робіт і 
послуг зменшився в середньому на 36 %.

Структура обсягів виробленої продукції наведена у таблиці:

2018 
звіт, 

тис. грн.

2019
№
п /п

Напрямки виробничої діяльності звіт,
тис. грн.

питома
вага,

%

ДО
2018,

%
1 Концентрат природного урану 2 972 686 1 872 766 93 63
2 Гафній-нікелева лігатура 102 172 63 786 3 62
3 Сірчана кислота 33 767 65 682 3 196
4 Інша промислова продукція 3 793 3 448 1 91

Всього: 3 112 418 2 005 682 100 64

У загальному обсязі виробництва продукції, робіт і послуг найбільш питому 
вагу займає урановий концентрат -  93 %. За звітний період обсяг виробництва 
уранового концентрату склав 1 872 766 тис.грн. Порівняно з 2018 роком обсяг 
виробництва уранового концентрату зменшився на 1 099 920 тис.грн.

Незадовільна ціна реалізації уранового оксидного концентрату, визначена 
постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 990, призвела до недостатнього
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фінансування діяльності підприємства, таким чином ДП «СхідГЗК» вимушено було 
обмежити видобуток та переробку уранової руди та відповідно випуск уранового 
оксидного концентрату.

У звітному періоді обсяг виробництва гафній-нікелевої лігатури на 
Дніпродзержинському хімічному заводі склав 63 786 тис.грн., що на 38 % менше, 
ніж за 2018 рік.

Крім того, у звітному періоді було вироблено: іншу промислову продукцію у 
сумі 3 448 тис.грн., сірчаної кислоти -  65 682 тис.грн.

Реалізація продукції:
У звітному періоді основним напрямком зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є :
• реалізація на експорт уранового оксидного концентрату (УОК) 

відповідно до контракту від 30.11.2018 № 914/09, укладеного з 
INTERNEXCO GMBH, Швейцарія;

• експорт готової продукції Дніпродзержинського хімічного заводу
-  гафній-нікелевої лігатури по контракту від 08.12.2017 №
1076/64 та від 19.12.2018 №940/64 між ДП «СхідГЗК» та «BUSS @ 
BUSS» Німеччина;

• реалізація з резерву цирконію кальцієтермічного в зливках по 
контракту від 10.07.2018 №591/09/2Ц між ДП «СхідГЗК» та «BUSS @ 
BUSS» Німеччина.

Реалізація іншої продукції виробництва ДП «СхідГЗК» протягом 2019 року за 
кордон не здійснювалася.

На території України підприємством протягом 2019 року здійснювалась 
реалізація уранового оксидного концентрату (УОК) відповідно контракту з 
ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.12.2018 р. №8-020-08-18-00962 та від 19.12.2018 
№8-020-08-18-00971.

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 31.12.2019 загальна чисельність штатних працівників на 
ДП «СхідГЗК» складає - 5 093 чол.

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

Води, вулиця Горького 2.

2 Основа складання фінансвої звітності

2.1 Підтвердження відповідності

Фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі по тексту -  МСФЗ).

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

Звітний період для складання фінансової звітності ДП «СхідГЗК» є 
календарний рік. Проміжний фінансовий звіт складається щоквартально в 
стислому форматі відповідно до параграфа 8 МСБО 34.

Звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом.

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.

З Облікова політика

3.1 Основні принципи облікової політики

До 31 грудня 2017 року підприємство застосовувало при веденні 
бухгалтерського обліку та при складанні офіційної фінансової звітності 
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО).

Відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» ДП «СхідГЗК» віднесено до підприємств, які здійснюють діяльність по 
видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. У зв’язку з цим 
підприємство, починаючи з 01.01.2018, перейшло на складання офіційної 
фінансової звітності загального призначення відповідно до вимог МСФЗ, внаслідок
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чого фінансова звітність ДП «СхідГЗК» за П(С)БО була трансформована з 
урахуванням коригувань, які вимагались МСФЗ та МСБО.

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

З метою організації та ведення бухгалтерського обліку, узагальнення 
інформації з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки 
облікових даних, складання та подання фінансової звітності, ДП «СхідГЗК» 
застосовує такі принципи, методи та процедури:

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

- Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється 
прямолінійним методом.

- Після визнання активом основні засоби обліковуються за методом 
переоціненої вартості за мінусом накопиченої- амортизації та збитків від 
зменшення корисності.

- Установлений прямолінійний метод нарахування амортизації основних 
засобів.

- Активи у стадії створення (незавершені капітальні інвестиції) 
обліковуються за історичної собівартістю за вирахуванням збитків від 
знецінення.

- Для проведення переоцінки необоротних активів або зменшення їх 
корисності, встановлений поріг суттєвості у розмірі 10% відхилення 
залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.
Індексація об’єктів житлового фонду проводиться відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про порядок індексації вартості об’єктів 
житлового фонду» від 31.08.1996 № 1024.

- Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого 
прибутку здійснюється щомісячно в сумі, пропорційній нарахуванню 
амортизації з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках.

- Інвестиційна нерухомість обліковується за моделлю справедливої вартості. 
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.

Оцінка запасів, а саме: сировини, основних і допоміжних матеріалів,
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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 
подальшого доопрацювання здійснюється за методом середньозваженої 
фактичної виробничої собівартості.
Оцінка готової продукції власного виробництва (крім ураново-оксидного 
концентрату, гафнію та цирконію) - за методом нормативних витрат. 
Оцінка ураново-оксидного концентрату, гафнію та цирконію, 
виготовленого на підприємстві та призначеного для подальшого продажу - 
за методом ціни продажу.
При вибутті запасів, що використовуються у діяльності їдалень, роздрібній 
торгівлі, застосовується метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу.

Транспортно-заготівельні витрати відображаються на окремому субрахунку 
обліку запасів «Транспортно-заготівельні витрати». Розподіл ТЗР 
здійснюється за методом середнього відсотка.

Після первісного визнання облік фінансових інструментів здійснюється за 
амортизованою вартістю. Безвідсоткові довгострокові фінансові інструменти 
дисконтуються за методом ефективного відсотка. Ефективна ставка відсотка 
обирається для кожного довгострокового інструмента на рівні облікової 
річної ставки Національного банку України, встановленої на дату визнання 
відповідного фінансового інструменту.

Перелік створюваних забезпечень: забезпечення наступних витрат на 
виплати відпусток працівникам, забезпечення ймовірних витрат під судові 
позови, забезпечення під сумнівну заборгованість.

Відсотковий дохід чи витрати визнаються з використанням методу 
ефективного відсотка для довгострокових безвідсоткових фінансових 
інструментів (позик отриманих чи виданих, довгострокових кредиторських 
та дебіторських заборгованостей за товари роботи, послуги, тощо).

Для узагальнення інформації про операційні, фінансові, інші та надзвичайні 
витрати застосовуються рахунки класу 9 «Витрати діяльності».

Спрямування частини чистого прибутку проводиться у відповідності до 
затвердженого фінансового плану ДП «СхідГЗК».
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Для визначення кількісних ознак окремих видів облікової інформації 
встановлюється такий поріг суттєвості:

а) при визначенні суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться 
до активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства, - 5 відсотків 
від підсумку відповідно до всіх активів, всіх зобов’язань і власного 
капіталу ДП СхідГЗК” станом на кінець попереднього звітного року;
б) при визначенні окремих видів доходів та витрат -  2 відсотки від 
чистого прибутку (збитку) попереднього звітного року;
в) при складанні фінансової звітності -  1 000 грн.;
г) для створення забезпечення ймовірних витрат під судові позови - 
300 000 грн.
д) при проведенні переоцінки або визнанні зменшення корисності 
необоротних активів -  величина, що дорівнює 10- відсотковому 
відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої 
вартості, крім об’єктів житлового фонду, індексація яких проводиться 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 
індексації вартості об’єктів житлового фонду» від 31.08.1996 №1024.
є) при визнанні матеріальних активів з очікуваним строком корисного 
використання понад один рік необоротними активами -  6 000 грн.
е) під час виправлення помилок у фінансовій звітності минулих років 
шляхом коригування сальдо статей на •початок звітного року -  
300 тис.грн. по одній господарській операції (операції, що не 
перевищують межу суттєвості, відображаються в складі 
витрат/доходів, активів, зобов’язань та капіталу звітного періоду).

- Визначити дату переходу на складання ДП «СхідГЗК» фінансової звітності за 
М С Ф З -01.01.2018.

Оцінка наявності ознак того, що корисність активів зменшилась, відповідно 
до МСБО 36 «Зменшення корисності активів», здійснюється на дату річної 
фінансової звітності.

Відокремлені підрозділи складають незакінчені звіти про фінансовий стан 
(без визначання фінансового результату), що входять до складу зведеного 
звіту про фінансовий стан ДП «СхідГЗК».

При формуванні показників фінансової звітності за сегментами 
пріоритетними вважаються господарські сегменти.
Більш детально принципи, методи та процедури облікової політики 

підприємства описані в наказі про облікову політику ДП «СхідГЗК», який 
надісланий на погодження Міністерству енергетики та вугільної промисловості 
України листом від 27.12.2018 вих. № 12-01/10304.
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3.2 Зміни в обліковій політиці та перерахунок порівняльної інформації
Зазначені вище зміни в обліковій політики ДП «СхідГЗК» призвели до 

зміни валюти балансу підприємства:
тис.грн

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) тис.грн.

Валюта балансу на 31.12.2018 року за П(С)БО 3 102 066

Зміни в наслідок застосування МСФЗ 450 317

Валюта балансу на 01.01.2019 року за МСФЗ 3 554 408

Зміни за рядками форми «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» приведені в 
трансформаційному балансі (додаток №1), що додається до цих Приміток та 
розкриває всі трансформаційні зміни, які відбулись при переході від складання 
звітності за П(С)БО до звіту за МСФЗ.

Таким чином, облікова політика для цілей складання звітності за МСФЗ, яка 
використовувалась підприємством до 1 січня 2018, зазнала змін. Зміни в 
обліковій політиці за МСФЗ розкриті нижче та були відображені ретроспективно 
у цій фінансовій звітності. До того ж Керівництво підприємства вважає, що всі 
зміни облікової політики надають більш правдиві, достовірні відомості та 
доречнішу інформацію щодо вартості активів, зобов'язань та фінансових 
результатів діяльності підприємства.

Вплив внесення ретроспективних коригувань до Звіту про фінансовий стан, 
складеного згідно з МСФЗ у форматі, передбаченому НП(С)БО 1, на 31 грудня 
2018 року представлений таким чином:

тис.грн
Код

рядка
Прим
ітки

На 31.12.2018, 
відображено 

раніше по П(С)БО

Внесення коригувань 
і зміни класифікації

На 01.01.2019, 
перераховано 

по МСФЗ

Актив

Нематеріальні активи 1000 36 590 - 36 590

Незавершені капітальні 
інвестиції

1005 ь 531 779 - 1 553 530 226

Основні засоби 1010 а,Ь,с 1 230 541 451 442 1 681 983

Основні засоби
(інвестиційна
нерухомість)

1015 а,с 1 299 - 1 124 175

Інші фінансові 
інвестиції

1035 143 - 143

Відстрочені податкові 1045 і 0 2 025 2 025

ю



активи

Усього за розділом І 1095 1 800 352 450 790 2 251 142

II Оборотні активи

Запаси 1100 <1,Ь 503 712 17 944 521 656

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи послуги

1125 е 17 958 67 18 025

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:за 
виданими авансами

1130 <3,е 212 402 243 212 645

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом

1135 281189 281 189

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

1155 (І 12 371 - 67 12 304

Гроші та їх еквіваленти 1165 98 239 - 98 239

Витрати майбутніх 
періодів

1170 СІ 147 701
V*-
-16 635 131 066

Інші оборотні активи 
(аванси видані)

1190 28 142 - 28 142

Усього за розділом II 1 301 714 1 552 1 303 266

Баланс 3 102 066 452 342 3 554 408

ПАСИВ

І Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 465 790 - 465 790

Капітал у дооцінках- 
новий

1405 я ,і 0 587 779 587 779

Капітал у дооцінках 1405 а 116 903 -11 733 105 170

Додатковий капітал 1410 Ь,а 1 414 -543 871

Нерозподілений
прибуток

1420 а,Ь,е,
g

82 350 - 82 350 0

Непокритий збиток 14201
§

0 -112 081 -112 081
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’ :і-:го за розділом І 1495 666 457 381 072 1 047 529

І! Довгострокові 
: : пов'язання і 
забезпечення

Відстрочені податкові 
зобов’язання

1500 ґ 81 82 269 82 350

Цільове фінансування 1525 183 728 183 728

Усього за розділом II 1595 183 809 82 269 266 078

III Поточні 
зобов’язання та 
забезпечення

Поточна кредиторська 
заборгованість

1615 1 022 024 1 022 024

за розрахунками з 
бюджетом

1620 55 962 55 962

Інші поточні 
зобов’язання 
(розрахунки зі 
страхування)

1625 g 7.179 928 8 107

Інші поточні 
зобов’язання 
(розрахунки з оплати 
праці)

1630 % 25 419 3 608 29 027

Аванси одержані 1635 452 435 452 435

Поточні забезпечення 1660 103 460 - 103 460

Державне цільове 
фінансування (доходи 
майбутніх періодів)

1665 а 410 263 - 15 535 394 728

Інші поточні 
зобов»язання

1690 9738 - 9 738

Кредити та позики 16 00 165 320 - 165 320

Усього за розділом III 1695 2 251 800 - 10 999 2 240 801

Баланс 1900 3 102 066 452 342 3 554 408

Нижче наведено опис коригувань фінансової звітності, складеної згідно 
з МСФЗ;

а) На виконання вимог МСФЗ та наказу ДП «СхідГЗК» про облікову 
політику від 21.12.2018 №670, підприємство змінило облікову політику щодо 
основних засобів з моделі собівартості на модель переоцінки. Балансова вартість 
основних засобів була визначена на основі результатів переоцінки, здійсненої 
професійними експертами з оцінки ТОВ «Північно-східна консалтингова група»



паном на 01.01.2018 року. Амортизація та рух основних засобів за періоди з дати 
оцінки відкориговані.

b) У зв’язку зі змінами в обліковій політиці ДП «СхідГЗК», підприємством 
було списано малоцінні необоротні матеріальні активи на непокритий збиток у 
зв’язку з тим, що вони не задовольняють критеріям визнання активів, 
встановлених МСБО 16 «Основні засоби».

c) На виконання вимог МСФЗ та нової облікової політики з 01.01.2018р. 
підприємство переглянуло методи визнання та обліку інвестиційної нерухомості, 
за результатами перегляду виникли відповідні коригування фінансової звітності.

сі) На виконання вимог МСФЗ, витрати майбутніх періодів (по підрозділам 
ГМЗ та СКЦ) перенесено до статті «Запаси».

е) Підприємство відповідно до МСФЗ змінило класифікацію деяких активів 
та зобов’язань, доходів та витрат, за результатами перегляду виникли відповідні 
коригування фінансової звітності.

ґ) Зміни облікової політики, вказані у п.а) призвели до необхідності 
перерахунку відстроченого податкового зобов’язання. Результати цього 
перерахунку належним чином відображені в цій звітності.

g) Відповідно до МСФЗ підприємством перекласифіковано витрати по 
розрахункам з оплати праці (відпускні) та витрати по страхуванню, які були 
визнані у сукупному доході попередніх періодів у нерозподілений 
прибуток/збиток поточного періоду

Ь) На виконання вимог МСФЗ та нової облікової політики з 01.01.2018р., 
підприємство переглянуло методи визнання та обліку незавершених капітальних 
інвестицій, за результатами перегляду виникли відповідні коригування 
фінансової звітності.

Оскільки статистичні форми звітності, які є обов’язковими для подання 
фінансової звітності в Україні, не відповідають вимогам МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності» щодо подання звіту про фінансовий стан на початок 
найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання 
застосовує зміни до облікової політики ретроспективно, Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) з ретроспективним відображенням змін облікової політики 
приведений нижче.

тис.грн
Код

рядка
На 31.12.2019, 
відповідно до 

МСФЗ

На 31.12.18, 
перераховано по 

МСФЗ

На 01.01.2018

Актив

І Необоротні активи
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1 матеріальні активи 1000 34 078 36 590 37 281

“ гізісна вартість 1001 41 187 41 161 39 609

Накопичена амортизація 1002 7 109 4 571 2 328

Незавершені капітальні інвестиції 1005 640 999 530 226 502 406

Основні засоби 1010 1 481 380 1 681 983 1 204 975

Первісна вартість 1011 1 995 667 1 955 483 2 746 565

Знос 1012 514 287 273 500 1 541 590

Інвестиційна нерухомість 1015 139 175 2 076

Первісна вартість інвестиційної 
нерухомості

1016 209 242 3 681

Знос інвестиційної нерухомості 1017 70 67 1 605

Первісна вартість біологічних 
активів

1021 2 2 2

Накопичена амортизація 
біологічних активів

1022 ' 2 2 2

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

1030 - -

-інші фінансові інвестиції 1035 143 143 143

Відстрочені податкові активи 1045 1 610 2 025

Усього за розділом І 1095 2 158 349 2 251 142 1 746 881

II Оборотні активи

Запаси 1100 658 700 521 656 654 618

Виробничі запаси 1101 219 727 218 078 233 526

Незавершена виробництво 1102 407 575 240 009 178 785

Г отова продукція 1103 29 519 29 330 207 114

Товари 1104 1879 34 239 35 193

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари,'роботи послуги

1125 ЗО 532 18 025 3 718

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими 
авансакми

1130 21 660 212 645 358 990

з бюджетом 1135 5 390 281 189 279 537

у тому числі з податку на прибуток 1136 3 568 8 524
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Інша поточна дебіторська 
заборгованість

1155 37 305 12 304 14 403

Гроші та їх еквіваленти 1165 695 98 239 471 634

Г отівка 166 19 11 34

Рахунки в банках 1167 676 98 228 471 600

Витрати майбутніх періодів 1170 135 788 131 066 130 613

Інші оборотні активи 1190 311 143 28 142 12 190

Усього за розділом II 1195 1 201 213 1 303 266 1 925 703

III Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 3 359 562 3 554 408 3 672 584

ПАСИВ

І Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 465 790 465 790 465 790

Капітал у дооцінках 1405 585 264 692 949 129 308

Додатковий капітал 1410 775 871 1 622

Нерозподілений прибуток 1420 66 949

Непокритий збиток 14201 683 939 112 081

Усього за розділом І 1495 367 890 1 047 529 663 669

II Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 58 648 82 350 200

Цільове фінансування 1525 1 304 829 183 728 184 004

Усього за розділом II 1595 1 363 477 266 078 184 204

III Поточні зобов’язання та 
забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 73 820 165 320 236 120

товари, роботи, послуги 1615 347 393 1 022 024 1 177 792

розрахунки з бюджетом 1620 56 410 55 962 170 042

у тому числі з податку на прибуток 1621 1 850 0

розрахунками зі страхування 1625 17 413 8 107 7 773
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розрахунками з оплати праці 1630 47 665 29 027 29 136

одержаними авансами 1635 620 002 452 435 685 374

Поточні забезпечення 1660 99 380 103 460 78 866

Доходи майбутніх періодів 1665 360 261 394 728 433 373

Інші поточні зобов’язання 1690 5 851 9 738 6 235

Усього за розділом III 1695 1 628 195 2 240 801 2 824 711

IV Зобов’язання и, пов’язані з 
необоротними активами, 
утримуваних для продажу, та 
групами вибуття

1700

Баланс 1900 3 359 562 3 554 408 3 672 584

У цій фінансовій звітності Звіт про рух грошових коштів складений згідно з 
МСФЗ за прямим методом та представлений у форматі, передбаченому НП(С)БО
1. Зміни в обліковій політики підприємства, введені з 01.01.2018, не вплинули на 
визначення суми залишків грошових коштів та їх рух у даному Звіті.

В даних примітках до фінансової звітності розкривається рух капіталу- 
внаслідок ретроспективного застосування облікової політики. Для порівняння 
інформації приведений рух капіталу за МСФЗ та П(С)БО до початку звітного 
2019 року.

тис.грн
МСФЗ П(С)БО

Статті Зареєс Капіт Додатк Нероз Всьог Зареєс Капіт Додатк Нероз Всьог
трова ал у овий поділе 0 трова ал у овий поділе 0
ний ДООЦІ капіта ний ний ДООЦІ капіта ний

капіта нках л прибу капіта нках л прибу
л ток л ток

Залишок на 
31.12.17
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5 
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0

12
9 

30
8

1 
62

2

71
 0

81
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7 

80
1

46
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0
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9 
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1 
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2
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 0

81

66
7 
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1

зміна
облікової
політики

виправлення
помилок

-4
65

-4
65

-4
65

-4
65

Інші зміни
чо40 4040

Г-4040 4040
СОі СОі СОІ СОі
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Скориговани 
й залишок на 

01.01.18 46
5 
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0

12
9 

30
8

1 6
22

66
 9

49

66
3 

66
9

46
5 
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0
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9 
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22

66
 9

49

66
3 
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9

Чистий 
прибуток 

(збиток) за 
звітний 
період

-3
22

 3
68

-3
22

 3
68

49
 1

99

49
 1

99

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний 
період:

88
2 

20
6

88
2 

20
6

Дооцінка
(уцінка)

необоротних
активів 88

2 
20

6

88
2 

20
6

Інший
сукупний

ДОХІД

Розподіл
прибутку:

Сума чистого 
прибутку, 

належна до 
бюджету 

відповідно до 
законодавства

- 
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03

- 4
6 

20
3

- 
46

 2
03

- 4
6 

20
3

Вилучення
капіталу:

Інші зміни в 
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75
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05
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20

8

12
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20
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1
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- 1
79
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3 
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8
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6 
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3.3 Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності

Інформація щодо змін у фінансовій звітності за попередні звітні періоди 
розкрита у примітці 3.2, оскільки всі зміни пов’язані виключно зі змінами в 
обліковій політиці підприємства.

Помилок попередніх періодів, а саме: пропусків або викривлень у 
фінансовій звітності, які виникають через невикористання або зловживання 
достовірною інформацією, яка була наявна, коли фінансову звітність за попередні 
періоди затвердили до випуску; за обґрунтованим очікуванням, могла бути 
отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності, не 
було виявлено.

4 Необоротні активи

4.1 Основні засоби ч-

Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю.

Рух основних засобів протягом 2019 та попереднього 2018 років 
відображений в таблиці:

тис.грн.
приміт

ки
МСФЗ ПСБО

Назва показника Первісна
вартість

Знос Залишко
ва

вартість

Станом на 01.01.2018 2746 565 1541 590 1204 975 2 746 565 1 541 590 1 204 975

Надійшло всього: 145 769 145 769 145 769 145 769
а) придбання (створення) 143 051 143 051 143 051 143 051

у т.ч. безкоштовно 291 291 291 291
з них оприбутковано у 

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

2 718 2718 2 718 2 718

Дооцінка (уцінка) - 900 144
1529712

629 568

Вибуло: 36 707 35 434 1273 156 343 145 243 11 100
списано 27 258 27 208 50 4 835 4 686 149
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передано безкоштовно 12 324 9 276 3 048 152 831 141 168 11 663
перенесено в інвестиційну 
нерухомість

-2 875 -1 050 -1 825 -1 323 -611 -712

Нарахована амортизація 297 056 - 297 056 109 103 - 109 103

в т.ч. за методами нарахування: 
прямолінійним

281 817 105 098

Станом на 31.12.18 2 735 991 1 505 450 1 230 541

Станом на 01.01.2019 
(перераховано по МСФЗ)

1955483 273 500 1681983

Надійшло всього: а 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

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

3 589 3 589

в) перенесено з інвестиційної 
нерухомості

а 33 5 28

Дооцінка (уцінка) Ь 532 -351 883

Вибуло: 2 761 757 2 004
списано с 2 441 688 1 753 ' . \

передано безкоштовно а 320 69 251
Нарахована амортизація 241 890
в т.ч. за методами нарахування: 
прямолінійним

241 890

На 31.12.2019 ( по МСФЗ) 1995667 514 287 1481380

Далі більш детально розкрита інформація щодо руху основних засобів 
протягом звітного періоду

а) Переведено з інвестиційної нерухомості до складу основних засобів, 
майно підприємства, термін оренди по яким закінчився.

Ь) У звітному періоді підприємством була проведена переоцінка майна, яке в 
подальшому було передано на приватизацію

с) У звітному періоді по підприємству списано майно загальною первісною 
вартістю 2 441 тис. грн., залишковою -  1 753 тис.грн., у тому числі за рішенням 
уповноваженого органу - 72 тис. грн., передано на приватизацію -  1 572 тис.грн., за 
рішенням керівника підприємства -  109 тис.грн., з яких 0 3  - 109 тис.грн.

сі) Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від
03.06.2019 №237 ДП «СхідГЗК» було безоплатно передано ДП «38 ВІТЧ» основні 
засоби первісною вартістю 320 тис.грн, залишковою вартістю 251 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років основні засоби не були надані в 
якості забезпечення за кредитами та позиками.

Рух основних засобів за групами 0 3  у 2019 році приведений нижче:
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тис.грн
Залишок 
на початок 
року

Надійшло Переоцінка,
зменшення
корисності

Вибуття та 
рекласифікація

Нараховано
амортизації

Інші
зміни

Залишок 
на кінець 
року

Будівлі, споруди,
передавальні
пристрої

первісна вартість 1 251 655 663 532 1 848 8 1 251010

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 Vq - 4 437 8 9 186

Багаторічні
насадження

первісна вартість 459 459

амортизація 35 35 70

Інші основні 
засоби

первісна вартість 135 85 -50 0

амортизація 13 85 86 -14 0

Рух основних засобів за групами 03  у 2018 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
пристрої

первісна вартість 1 497 990 18 161 150 253 447 1 366 345
амортизація 706 983 139 658 39660 346 607 331
Машини та 
обладнання

первісна вартість 912 468 111 476 2 221 -261 1 021462
амортизація 657 828 2 087 48 542 -177 704 106
Транспортні
засоби
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первісна вартість 283 704 5 547 328 -135 288 788
амортизація 141 824 328 13 891 -128 155 259

Інструменти, 
прилади, 
інвентар, меблі

первісна вартість 30 928 5 169 474 -41 35 582

амортизація 23 696 382 2 988 -35 26 267

Багаторічні
насадження

первісна вартість 206 3 -1 202

амортизація 197 2 4 -2 197

Інші основні 
засоби

первісна вартість 87 87

амортизація 86 86

Бібліотечні
фонди

первісна вартість 450 5 128 327
амортизація 226 78 15 163
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

' V* ■

первісна вартість 20 732 5411 2 996 -9 23 198
амортизація 10 750 2 708 4 003 -4 12 041

На виконання вимог МСФЗ та нової облікової політики, підприємством 
станом на 01.01.2019 було списано малоцінні необоротні матеріальні активи та 
бібліотечні фонди на непокритий збиток у зв’язку з тим, що вони не задовольняють 
критеріям визнання активів, встановлених МСБО 16 «Основні засоби».

Справедлива вартість основних засобів була визначена професійними 
незалежними оцінювачами станом на 01.01.2018 р.

При проведенні незалежної оцінки, оцінювачами були використані методичні 
підходи:

- витратний підхід;
- дохідний підхід;
- порівняльний підхід.

Рух активів у стадії створення (незавершених капітальних інвестицій) за 2019 
та попередній 2018 роки представлений нижче:

тис.грн.
Примітки Капітальне

будівництво
Придбання

(виготовлення)
03

Придбання
(виготовлення)

інших
необоротних
матеріальних

активів

Нематеріальні
активи

Всього

Станом на 466 460 34 509 838 599 502 406
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01.01.2018

Капітальні 
інвестиції за 2018 
рік

80 773 84 412 5 390 1 687 172 262

Станом на 
31.12.2018

493 127 34 307 1 553 2 792 531 779

Станом на 
01.01.2019 
перераховано 
відповідно до 
МСФЗ

а 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

а) У зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності та 
відповідними змінами в обліковій політиці, підприємством станом на 01.01.2019 
було списано з капітальних інвестицій інші необоротні матеріальні активи на 
непокритий збиток у зв’язку з тим, що вони не задовольняють критеріям визнання 
активів, встановлених МСБО 16 «Основні засоби».

4.2 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 попередній періоди представлений 
в таблиці

тис.грн.
Первісна вартість Амортизація Залишкова вартість

Станом на 01.01.2018 39 609 2 328 37 281

Надходження, в т.ч. 1 687

- введено з кап інвестицій 1 687

Вибуло за рік, в т.ч. 135 132 3

списано 135 132 3

Нарахована амортизація 2 375

Станом на 31.12.2018 
(перераховано)

41161 4 571 36 590

Надходження, 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 41187 7109 34 078
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Ознак знецінення нематеріальних активів станом на 31.12.2019 та на 
31.12.2018 не виявлено.

4.3 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 суттєво не відрізняється від оцінки оцінювача.

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

2018 рік (перераховано)2019 рік
Первісна
вартість

Знос Залишкова
вартість

Первісна
вартість

Знос Залишкова
вартість

Станом на початок звітного 
періоду

242 67 175 3 681
1 605 2 076

Надходження (переведено з 03):
57

38 19
перенесено в інвестиційну 
нерухомість

57
38 19

Вибуло за рік (повернуто до складу 
03):

33 5 28 Т  380
649 731

перенесено до складу основних 
засобів

33 5 28 1 380
649 731

Нарахована амортизації: 8 -8 65 -65
в т.ч. за методами нарахування: 
прямолінійним

8
65

Зміни справедливої вартості
Станом на кінець звітного 
періоду

209 70 139 2 358
1 059 1 299

Інша інформація щодо інвестиційної нерухомості, що підлягає розкриттю 
відповідно до П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» по 2019 року, наведена 
нижче:

тис.грн

Дохід від оренди

Будівлі
991

Споруди

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

ремонт -
обслуговування 277 -

Обмеження щодо володіння, користування та розпорядження інвестиційною 
нерухомістю
Сума укладених договорів на майбутнє: на ремонт, обслуговування і 
поліпшення 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 - -
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5 Розкриття інформації про запаси

Вартість запасів на складі представлена таким чином:
тис.грн

на 31.12.2019 на 31.12.2018 
(перераховано)

Сировина і матеріали 156211 150 879

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 51 45

Паливо 7 932 6 405

Тара і тарні матеріали 3 669 4 223

Будівельні матеріали 642 642

Запасні частини 40 526 44 985

МШП 10 696 9 346

Незавершене виробництво 407 575 223 618

Г отова продукція 29 519 29 330

Товари 1 879 34 239

Разом: 658 700 503 712

Станом на 31.12.2019 знецінення застарілих запасів до чистої вартості 
реалізації по підприємству не здійснювалося.

6 Дебіторська заборгованість

6.1 Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Основні дебітори за продукцію, товари (послуги) станом на 31.12.2019 
наведені в таблиці:

тис.грн
В т. ч.

нарахований№ Код
ЄДРПОУ

За що 
виникла Сума, 

тис. гри
Рядок

балансуп / Назва підприємства резерв
п заборговані

С Т К
сумнівних

31234756 ТОВ фірма «Торгсервіс» ж/д послуги 27 361
боргів

0 1125

1 35935908 ДП «Бар»єр» послуги 203 0 1125

2 24584661 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» УОК 136 0 1125

3 33873405 ДВГРЗ послуги 325 0 1125

4 SIA «ZODIAK PLUS тмц 1 054 0 1125

Інші 1 453 168

Всього: 30 532

6,2 Інша поточна дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість по підприємству складається з 
таких видів заборгованості:
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тис. гри.

Вид заборгованості на 31.12.2019 на 31.12.2018 
(перераховані)

Розрахунки з підзвітними особами 20 33

Розрахунки за претензіями виставленими 36 716 10 890

Розрахунки за виданими позиками (поточна частина) 81 51

Розрахунки за страхуванням 2 161 2 336

Розрахунки з іншими дебіторами 789 1 388

Всього: 37 305 12 304

Резерв сумнівних боргів 2 462 2 394

В фінансовій звітності в «Про фінансовий стан підприємства» за 2019 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».

Створення резерву сумнівних боргів проведено відповідно до вимог П(С)БО 
10 «Дебіторська заборгованість» та наказу по ДП «Схід ГЗК» від 15.05.2017 № 153 
«Про облікову політику підприємства». Величина резерву сумнівних боргів 
визначена на підставі проведеного аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Станом на 31.12.2019 року по ДП «СхідГЗК» сформований загальний резерв 
сумнівних боргів на суму 2 630 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість за термінами прострочення на 31 
грудня 2019 року представлена таким чином:

тис.грн.
сума

Не прострочена 26 254

Прострочена понад 12 місяців 11 051

Всього: 37 305

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами 
прострочення на 31 грудня 2018 року представлена таким чином:

тис.грн.
сума

(перерахована)
Не прострочена 1 414
Прострочена понад 12 місяців 10 890
Всього: 12 304
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7 Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти підприємства станом на 31.12.2019 представлені наступним 
чином:

тис.грн.
на 31.12.2019 на 31.12.2018 

(перераховано)

Г отівка 19 11

Рахунки в банках 676 98 228

Грошові кошти разом 695 98 239

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 2019 за 2018

(перераховано)

від іншої реалізації 68 710 9418

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

21 760 15 208

ІН Ш І 8 492 27 184

Всього: \ 98 962 51 810

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

тис.грн.
за 2019 за 2018

(перераховано)

Відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах . 45 368 46 341

штрафні санкції 6 48
витрати на відрядження 6 933 7 489

Всього: 52 307 53 878

8 Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів представлені в звітності таким чином: 
_____________________________________________________________тис.грн

31.12.2019 31.12.2018

(перераховано)

Гірничо-підготовчі роботи по Новокостянтинівській шахті 135 788 131 058
Авансові виплати відпускних 8
Всього: 135 788 131 066
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9 Інші оборотні активи
Інші оборотні активи представлені в звітності таким чином:

тис.грн
31.12.2019 31.12,2018

(перераховано)

Податкові зобов’язання з ПДВ, термін яких не настав 290 176 18 560

Податковий кредит з ПДВ, термін яких не настав 20 967 9 582

Всього: 311 143 28 142

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.

Податкові зобов’язання з ПДВ, які склались станом на 31.12.2018 також 
складаються в основному з ПДВ на загальну суму 16 667 тис.грн., по отриманій 
передплаті від ДП «НАЕК «Енергоатом».

10 Власний капітал V,

ДП «СхідГЗК» є державним підприємством та не має акціонерного капіталу. 
Статутний капітал у 2019 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

31.12.2019 31.12.2018

(перераховано)
Капітал у дооцінках на початок періоду 692 949 129 308
Переоцінка (дооцінка, уцінка) 883
Вибуття дооцінки до нерозподіленого прибутку 108 409 12 405
Визнано ВПЗ від дооцінки (уцінки) 159
Капітал у дооцінках на кінець періоду 585 264 116 903
Трансформація звіту з П(С)БО на МСФЗ на 01.01.2019 576 046
Капітал у дооцінках на 01.01.2019 692 949

Додатковий капітал ДП «СхідГЗК» станом на 31.12.2019 складається з 
іншого додаткового капіталу у сумі 94 тис.грн. і безоплатно отриманих 
необоротних активів у сумі 681 тис.грн. Загальна вартість додаткового капіталу 
станом на 31.12.2019 складає 775 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 124 тис.грн.

Розшифровка руху іншого додаткового капіталу наведена в таблиці:
тис.грн.

Назва показників

Сальдо на початок 
звітного періоду

Надход
ження Вибуття

Сальдо 
на кінець 
звітного 
періоду

Кт (на 
кінець 

топередньо 
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

Дооцінка / уцінка 0 3 X X X
Визнано (погашено) ВПЗ від дооцінки 
(уцінки) (4111/5,4)

X X х X

Передані безоплатно за рішенням 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 рішенням 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 
Н КІ (414/4111)

X X X X

Дооцінка / уцінка НКІ, знецінення X X X
Необоротні активи 777 777 28 124 681
амортизація 124
Основні засоби 124
42.4 Безоплатно одержані необоротні 
активи
Доход в сумі нарахованої амортизації: X X X X

основні засоби X X X X
нематеріальні активи X X X X

42.4.1 Безоплатно одержані 0 3 28
42.4.2 Безоплатно одержані 
нематеріальні активи
42.4.3 Безоплатно одержані НКІ

42.5 Інший додатковий капітал 94 94 94
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Всього рядки 1405, 1410 балансу, в т.ч. 693 820 693 820 911 108 692 586 039
- 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

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 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. .

Нарахування частини чистого прибутку (доходу) за кварталами 2019 року 
відбувалось таким чином:

- за 1 квартал нараховано 1 782,7 тис.грн. (за ставкою 50%);
- за І півріччя -  0 тис.грн.
- за 9 місяців -  0 тис.грн.
- за рік -  0 тис.грн.

У 2018 році, коли підприємство вело бухгалтерський облік та складало фінансову 
звітність згідно з П(С)БО, нараховано до бюджету частину чистого прибутку (доходу) на 
загальну суму 46 203,4 тис.грн. (по ставці 75%).

11 Довгострокові зобов’язання та забезпечення

11.1 Цільове фінансування
Цільове фінансування представлене в звітності таким чином:

тис.грн
31.12.2019 31.12.2018

(перераховано)

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

142 922 142 922

2281 14 247 14 247
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3210 128 675 128 675
Фінансування з Фонду ЯПЦ 40 806 40 806

Інше фінансування 1 121 101

Всього: 1 304 829 183 728

Підприємство отримало 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. Сума державних грантів 
зменшується відповідно до амортизації придбаних активів із визнанням зменшення 
у доходах підприємства.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля 
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 року підприємством освоєння цільових коштів на поновлення 
резерву ядерних матеріалів не здійснювалось.

' 4-а-

12 Поточні зобов’язання та забезпечення

12.1 Короткострокові кредити банків
тис.грн

Позичальник Валюта Номінальна
відсоткова

ставка

Строк
погашення

31.12.2019 31.12.2018
(перераховано)

АБ «Укргазбанк» гривні 19,8% 2019 165 320
АБ «Укргазбанк» гривні 19,8% 2020 73 820

Всього: 73 820 165 320

Станом на 31.12.2019 банківські кредити були забезпечені заставою у форм: 
майнових прав на отримання доходів за договорами продажу уранового 
оксидного концентрату на суму 1 399 289 тис.грн.

12.2 Поточні зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 
підприємства на 31.12.2019 представлена в звітності таким чином:

тис.грн
Контрагент За що Сума, тис. грн

Заборгованість за товари,роботи,послуги всього: 347 404
Мінекоенерго 21 142

ДП "38 ВІТЧ" послуги 15 906

зо



ДП "НАЕК "Енергоатом", ВП "Автоматика та машинобудування"
матеріали,
послуги 2 393

ДП "Смоли"
матеріали,
послуги 1 243

інші 1 600
інші Міністерства 15 888

ДВГРЗ ДСНС України послуги 12 418
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" послуги .1 429
ІН Ш І послуги 2 041

комерційні структури 310 374

ТОВ ТД "ЕКО-Сервіс" матеріали 51 575
ПрАТ"УІФК" е/енергія 38 456

ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА"
матеріали,
послуги 20 020

ТОВ фірма "Торгсервіс" матеріали 19 896
ТОВ "ТЕМП" послуги 8 933

ТОВ "РЕЙМС ТРАНСПОРТ"
матеріали,
послуги 8 297

ТОВ "ЕНЕРДЖІТРЕЙД ГРУП" газ 6 380
ТОВ "СВІТ СТАЛІ" матеріали 5 519
ВКФ "Електронтехсервіс ЛТД" матеріали 4 993
ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА" роботи 4 382
ПП "АНТАЛ" матеріали 4 146
ТОВ "ЕПІЦЕНТР-ВМ" матеріали 3 921
ТОВ НВП "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ послуги 3 773
ТОВ "ЗСП" матеріали 3 228

ТОВ "ДРОБМАШ-УКРАЇНА"
матеріали,
послуги 3 090

ТОВ "ТЕХНОХІМРЕСУРС" матеріали 2 742
ТОВ "ТК"СВІТ ПРОДУКТІВ" матеріали 2 618
ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" матеріали 2 563
ТОВ "САНРАЙС ЛОГИСТИКС" матеріали 2 473
ТОВ "Зеніт-Імпекс" матеріали 2 445

ТОВ "Інвестиційне партнерство"
матеріали,
послуги 2 383

ТОВ "Аквапласт"
послуги,
роботи 2 296

ТОВ "БДО" послуги 1 770

ТОВ "ЛІДЕР-АГРО KP"
матеріали,
послуги 1 585

ТОВ "ФОРТУНАК" матеріали 1 554
ТОВ "ПромТехДіагностика" послуги 1 329
ТОВ "ІМПЕКС ОІЛ" матеріали 1 250
ТОВ "ЦЕНТР ПРОМ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКСПЕРТИЗ" матеріали 1 090
ТОВ "ТД"Таврійська будівельна компанія" матеріали 1 079
ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський роботи 1 060
ТОВ "ВКФ "БМ ЛТД" послуги 1 000
ТОВ "Полі-Еква" послуги 1 000
ІН Ш І 93 528
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Крім того поточні зобов’язання підприємства включають:
31.12.2019 31.12.2018

(перераховано)

Розрахунки з оплати праці 47 665 29 027

Розрахунки зі страхування 17 413 8 107

Разом: 65 078 37 134

12.3 Інші поточні зобов’язання

Склад інших поточних зобов’язань представлений наступним чином:
_____тис.грн.

31.12.19
31.12.18

(перераховано)

Розрахунки за нарахованими відсотками 1 278 2 780

Розрахунки з підзвітними особами 10 8

Розрахунки з працівниками по з/п (утримання) 1 861 2 050

Розрахунки з іншими кредиторами 2 702 4 900

Всього: 5 851 9 738

Непередбачені зобов’язання, які обліковуються на позабалансовому 
рахунку 04 «Непередбачені активи та зобов’язання» та їх розкриття: 
________________________________________________________________ _____ тис.грн.

Вид активів Сума
Об’єкт права інтелектуальної власності, що відноситься до очистки шахтних вод 0,034
Всього: 0,034

12.4 Аванси одержані

Склад поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 
звітну дату приведений в таблиці:

тис.грн.

Аванси одержані за урановий оксидний концентрат

31.12.19

619 799

31.12.18
(нерерахова

но)

100 000

Контрактні зобов’язання 203 352 435

Всього: 620 002 452 435
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12.5 Поточні забезпечення

Поточні забезпечення підприємства представлені резервом невикористаних 
відпусток:

31.12.19
31.12.18

(перераховано)
Сальдо резерву на початок періоду 103 460 78 867
Створення резерву 127 446 169 666
Використання резерву 131 526 (145 073)
Сальдо резерву на кінець періоду 99 380 103 460

Відповідно до облікової політики, підприємством здійснюється формування 
резерву на оплату невикористаних працівниками відпусток та формування 
забезпечення ймовірних витрат під судові позови до ДП «СхідГЗК».

13 Платежі в бюджет
Станом на 31.12.2019 на ДП «СхідГЗК» обліковується кредиторська 

заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів у розмірі 
56 410 тис. грн. Зазначена заборгованість є поточною (строк сплати якої на звітну 
дату не настав).

Загальна сума нарахованих підприємством податків, зборів та обов’язкових 
платежів за 2018 рік склала 371 860 тис.грн., сплачено платежів у 2018 році -  477 
425 тис.грн.

Податок на прибуток

Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом, з податку на прибуток у сумі 1 850 
тис.грн. У 2019 році підприємством нарахований поточний податок на прибуток - 
0 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету податку на прибуток на загальну 
суму 5 418 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства рахується переплата з 
податку на прибуток- 3  568 тис.грн

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

Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом з частини чистого прибутку (доходу), 
що підлягає сплаті до державного бюджету у сумі 18 685 тис.грн. У 2019 році 
підприємством нарахована частина чистого прибутку - 0 тис.грн., Перераховано в 
2019 році до бюджету 20 468 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства 
рахується переплата з частини чистого прибутку -  1 783 тис.грн.
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Податок на додану вартість
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась дебіторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на додану вартість у сумі 
281 103 тис.грн. У 2019 році підприємством нарахована податку на додану вартість 
у сумі 300 447 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету 222 675 тис.грн. 
Відшкодовано з бюджету податку на додану вартість в сумі 225 600 тис.грн. 
Станом на 31.12.2019 у підприємства рахується кредиторська заборгованість у сумі 
22 269 тис.грн.

Екологічний податок
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість за екологічним податком у сумі 3 095 тис.грн. У 2019 році 
підприємством нарахована екологічного податку -  10 418 тис.грн., Перераховано в 
2019 році до бюджету 11 704 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства 
рахується кредиторська заборгованість -  1 809 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість за податком на доходи фізичних осіб у сумі 6 406 тис.грн. У 2019 
році підприємством нараховано податок на доходи фізичних осіб -  166
467 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету 4=62 215 тис.грн. Станом на
3 1.12.2019 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  10 658 тис.грн.

Військовий збір
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість за військовим збором в сумі 552 тис.грн. У 2019 році підприємством 
нараховано військового збору -  13 881 тис.грн., Перераховано в 2019 році до 
бюджету 13 472 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства рахується 
кредиторська заборгованість -  961 тис.грн.

Рентна плата за користування надрами
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість по рентній платі за користування надрами в сумі 23 115 тис.грн. У 
2019 році підприємством нараховано рентної плати за користування надрами -  82 
101 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету 85 946 тис.грн. Станом на
3 1.12.2019 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  19 270 тис.грн.

Рентна плата за спеціальне використання води
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість по рентній платі за спеціальне користування води в сумі 122
тис.грн. У 2019 році підприємством нараховано рентної плати за спеціальне 
використання води -  509 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету 505
тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства рахується кредиторська
заборгованість -  126 тис.грн.
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Податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки)
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська 

заборгованість по податку на нерухоме майно в сумі 307 тис.грн. У 2019 році 
підприємством нараховано податку на нерухоме майно -  1 756 тис.грн., 
Перераховано в 2019 році до бюджету 1 635 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у 
підприємства рахується кредиторська заборгованість -  428 тис.грн.

Плата за землю
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість по платі за землю в сумі 878 тис.грн. У 2019 році підприємством 
нараховано плати за землю -  10 399 тис.грн., Перераховано в 2019 році до 
бюджету 10 423 тис.грн. Станом на 31.12.2019 у підприємства рахується 
кредиторська заборгованість -  854 тис.грн

Соціально-економічна компенсація ризику населення
Станом на 01.01.2019 у підприємства обліковувалась кредиторська

заборгованість по соціально-економічній компенсації ризику населення в сумі 952 
тис.грн. У 2019 році підприємством нараховано соціально-економічній компенсації 
2 525 тис.грн., Перераховано в 2019 році до бюджету 3 453 тис.грн. Станом на
3 1.12.2019 у підприємства рахується кредиторська заборгованість -  24 тис.грн.

14 Фінансові результати діяльності

За звітний період ДП «СхідГЗК» отримало валовий збиток від реалізації 
(товарів, робіт, послуг) в сумі 435 931 тис. грн. З урахуванням інших операційних, 
фінансових та інших доходів і витрат фінансовий результат ДП «Схід ГЗК» до 
оподаткування склав - збиток -  703 714 тис. грн. Чистий фінансовий результат -  
збиток - 680 267 тис.грн.

За аналогічний період попереднього року чистий фінансовий результат склав
-  прибуток -  49 199 тис.грн

Загальна сума витрат склала 3 090 915 тис. грн., з них: собівартість 
реалізованої продукції, робіт (послуг) -  2 463 013 тис.грн., адміністративні витрати
-  60 755 тис.грн., витрати на збут -  10 712 тис.грн., інші операційні витрати -  
532 892 тис.грн., фінансові витрати -  21 001 тис.грн., інші витрати -  2 542 тис.грн.

Загальна сума доходів склала 2 387 201 тис. грн., з них:

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -  2 027 082 тис.грн., 
інші операційні доходи -  321 085 тис.грн., інші доходи -  39 034 тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції за рік, що закінчився 31 грудня, за 
видами основної діяльності розкритий наступним чином:

тис.грн.
2019 2018

Реалізація основного виду продукції, у т.ч.числі: 2 027 082 4 629 046

Концентрат природного урана 1 877 190 4 479 988
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Лігатура гафній- нікель 65 834 102 339
Сірчана кислота 65 682 34 389
Машини і устаткування, тощо 18 376 . 12 330

Собівартість реалізованої продукції за 2019 та 2018 роки за видами
основної діяльності розкрита таким чином:

тис.грн.
2019 2018

Концентрат природного урана 2 298 396 4 095 415
Лігатура гафній- нікель 71 008 98 333
Сірчана кислота 76 590 38 834
Машини і устаткування, тощо 17 019 11 257
Всього: 2 463 013 4 243 839

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 та 2018 роки за
статтями витрат представлена таким чином:

тис.грн.
2019 2018

Сировина та основні матеріали 825 982 2 104 458
Паливо 75 395 119 799
Електроенергія 298 256 394 601
Витрати на оплату праці 679 361 930 014
Відрахування на соціальне страхування 152 988 203 222
Витрати, що здійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані 
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

73 085 112 650

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 155 449 113 450
Інші витрати, в т.ч.: 202 497 265 645
- рентна плата за користування надрами 71 397 89 506
- екологічний податок 9 413 14 255
- інші податки 11 926 16 887
- витрати на страхування 107 168
- підвищення кваліфікації, підготовка кадрів 545 802
- витрати з оренди 840 1 523
- витрати на відрядження 1 550 1 882
- послуги виробничого характеру 106 719 140 622
Всього: 2 463 013 4 243 839

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

тис.грн.

2019 2018

1. Утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних актимів 
(МНА) загальногосподарського використання 2 794 4 349
у тому числі:

операційна аренда 0 34
страхування майна 0 1

амортизація 27 117
ремонт (поліпшення) 0 98

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорону 0 206
інші витрати 2 767 3 893

2. Утримання апарату управління підприємством та іншого 
загальногосподарського персоналу 52 319 53 166
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у тому числі:
оплата праці 43 417 44 011

відрахування на соцстрахування 8 894 9 077
підвищення кваліфікації, підготовка кадрів 0 77

страхування та охорона праці 8 2

3. Професійні послуги 1 874 3 571
у тому числі:

організ аційно -технічні 124 29
консультаційні та інформаційні, аудиторські 1 697 3 519

юридичні та нотаріальні послуги 11 3
експерні послуги, оцінка майна 42 20

4. Витрати на службові відрядження 400 441
5. Витрати на зв'язок 185 179

6. Плата за розрах.касове обслуговування банків, витрати, пов'язані з 
купівлею-продажем валюти 2 958 8 660
7. Інші витрати загальногосподарського призначення 225 371

Разом 60 755 70 737

У 2019 році підприємством були понесені витрати на збут. До складу витрат 
на збут віднесені витрати на збут уранового оксидного концентрату, сірчаної 
кислоти, гафній-нікель лігатури та цирконію.

Зазначені витрати представлені наступним чином:
тис.грн.

2019 2018
Транспортні витрати 1 810 4135
Витрати на страхування продукції, транспортно-експедиційні витрати та 
інші послуги

3 13

Витрати на охорону ЗО 182
Витрати на збут УОК: 7 429,3 8 977,4
Витрати по навантаженню УОК, в т.ч.: 118,7 1 089,4

з/плата 42,8 452,8
резерв відпусток 6,0 58,9
нарахування на з/плату 9,4 99,6
нарахування на резерв відпусток 1,3 13,0
допоміжні матеріали 30,2 241,4
послуги ЦПГДЛ 2,6 154,8
інші операційні витрати 26,4 68,9

Витрати по супроводженню УОК, в т.ч.: 36,8 240,2
з/плата 7,7 33,6
резерв відпусток 1,0 4,0
нарахування на з/плату 1,7 7,3
нарахування на резерв відпусток 0,2 1,0
послуги АТГ 14,9 98,0
інші операційні витрати 11,3 96,3

Витрати на оформлення дозвільних документів та інше 15,4 901,1
Витрати, пов’язані з транспортуванням продукції по території Росії 7 258,3 6 746,7
2 Витрати на збут сірчаної кислоти 1 157,9 976,4

з/плата 776,0 713,9
резерв відпусток 95,9
нарахування на з/плату 170,7 157,0
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нарахування на резерв відпусток 21,2
допоміжні матеріали 83,7 89,8
інші операційні витрати 10,4 15,7

3 Витрати на збут гафній - нікель лігатури 48,6 67,1
оформлення дозвільних документів 16,3 23,0
з/плата 11,8 15,4
нарахування на з/плату 2,6 3,4
митне оформлення 3,6 6,4
інші операційні витрати 14,3 18,9

4 Витрати на збут цирконію 232,9 0
допоміжні матеріали 181,7
митне оформлення 37,6
інші операційні витрати 13,6

Всього: 10 711,7
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня, в розрізі основних 

видів доходів представлені таким чином.
тис.грн

2019 рік 2018 рік
Операційна оренда активів 991 619
Операційна курсова різниця 14 517 72 569
Реалізація інших оборотних активів 58 188 2 407
Штрафи, пені, неустойки 223 822 1 142
Утримання об'єктів ж-к і соц.культ.призн., в т.ч. 2 157 2 717
- дохід гуртожитку 1257 995
- дохід готелю 284 145
- дохід бази відпочинку 586 874
- дохід ЦНТКіД V , 290
- дохід ФОЦ 385
- більярд, сауна (Смол.ш) ЗО 29
Інші операційні доходи і витрати, у т.ч. 21 411 24 932
У І.Витрати пов'язані з мобілізаційними заходами 87 372
УЦ.Інші: 21324 24 560

а)від списання безнад.боргів (Д-т,К-т заб.) 55 47
у т.ч. резерв сумнівних боргів 8

б)безопл.одерж.оборотні активи 28
г)надлишки ТМЦ, виявл. при інвентар. 524 352
з)купівля-продаж іноземної валюти 109 1 553
и)інші, в т.ч. 20 627 22 580

- відшкодування раніше списаних активів 166 174
- плата банку на зал.коштів на р/рах. 547
- дохід від коригування резерву сумнівних боргів 90
- оприбуткування ТМЦ 657 835
- дохід від викор.електромереж 12 3
- транзитний з.д.тариф ,комун.послуги,утрим. за моб.зв. 16 640 15 129
- % по депозиту, тов. кредиту 2 276 6 198
- компенсація середн.з/пл резервістів 90
- відшкод.плати за землю, податку на нерух.майно 9 7
- дохід від користування з/д колії 13
- інші:перер.страх.внеску, повернення с/одягу 230 131

Всього 321 085 104 386

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

тис.грн
2019 рік 2018 рік

операційна оренда активів 274 201
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її надійна курсова різниця 6 474 74 912
: галізація інших оборотних активів 41 748 768
лпрафи, пені, неустойки 195 917 13 627
утриман.об'єким соц.культ.пр 16 358 22 205
собів.реаліз.іноз.валюти 295 7 271
нестачі і витрати від псування цінностей 3 442 161
сумнівні і безнадійні борги 69 175
відрах групкому в межах 3% 17 600 25 500
5 дн з лікарнянних листів 17 396 12 762
відрах на 5 дн лікар.листів 8 364 6 248
пільгова пенсія 49 291 46 574
майнові внески до "Яд.палив" 13 450 12 963
серед зарплата мобілізов прац 12 117 11 759
відрахування на з/плату 2 664 2 586

однораз допомога при виході на пенсію 6 176 19 342

витрати по транзитним поставкам 16 787 15 641

вихідна допомога (ст.44 КЗОТ) 5 949 2 588

витрати на преміювання 3 119

відрахування на премію 674
витрати по ДХЗ 3 604 2 805
утримання газетіі «Трудова слава» 704 568
оплата донорських днів 2 461 2 905
з/плата за 3 дня та відпускні 14 днів після повернення з АТО (п.6.6 
Колдоговору) 1 744 2 071

відрахування на з/плату 382 455
З/плата по повісткам 902 172
відрахування на з/плату 192 27
охорона (пром дільниця, Северинське родовище ) 2 290 1 665
амортизація основних засобів невиробничого призначення 647 110
Витрати по простою 37 825 1 118
Витрати по простою (утримання обладнання , інше) 60 005
Виплати по рішенню суду (моральна шкода) 1241 511
інше (випл з-но Кол дог та ін) 6 529 34 781
Всього: 532 892 326 264

Фінансові витрати у 2019 та 2018 роках представлені наступним чином.
тис.грн.

2019 рік 2018 рік
Відсотки по кредиту 21 001 23 454
Всього: 21 001 23 454

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

2019 рік 2018 рік
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сума нарахованої амортизації на необоротні активи за рах.бюдж.фінансування 28 628 21 755

сума нарахованої амортизації на необоротні активи отримані безкоштовно 125 499
сума нарахованої амортизації на необоротні активи за рах.інш.цільового 
фінанс. 5 749 3 186

доходи від списання необортних активів (осн.зас.) 3 699 610
інші (дохід від інвест.основ.зсобів.) 833 581
Всього: 39 034 26 631

Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня представлені таким чином.
тис .гри

2019 рік 2018 рік
витрати від списання необ.активів 2 084 11 815
витрати по безоплатній передачі активів 251
витрати на ліквідацію осн.засобів 207 285
Всього: 2 542 12 100

Податок на прибуток. Встановлена законодавством ставка оподаткування 
прибутку підприємства становить 18% (2018 рік - 18 %). Нижче приведені основні 
компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня.

тис.грн.
2019 рік 2018 рік

Витрати з поточного податку на прибуток 20 330
Відстрочений податок на прибуток, пов’язний з виникненням і зменшенням 
тимчасових різниць 23 447 -119

Витрати (дохід) з податку на прибуток 23 447 (20 211)

15 Інформація щодо пов’язаних осіб

ДП «СхідГЗК» знаходиться під контролем Міністерства енергетики та 
захисту довкілля 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 «СхідГЗК».

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

тис.грн.
2019 рік 2018 рік

Торгова та інша дебіторська заборгованість 136 68
Торгова та інша кредиторська заборгованість 772 910
Аванси одержані 619 799 100 000

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

тис.грн
2019 рік 2018 рік

Доходи отримані 1 505 340 879 530
Придбання активів 724 215

Підприємство також здійснює операції з іншими підприємствами, 
контрольованими державою, які окремо є несуттєвими. Дані операції проводяться
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у ході звичайної діяльності та включають закупівлю матеріалів та послуг. Як 
правило, на такі операції з інт ими підприємствами, контрольованими державою, 
припадає менше 50% від загальної суми операцій підприємства за рік. Усі операції 
з державними підприємствами протягом 2018-2019 років здійснювались на 
ринкових умовах.

16 Ризики
Внаслідок використання підприємством фінансових інструментів у нього 

виникають такі ризики: 
кредитний ризик, 
валютний ризик, 
ліквідний ризик, 
відсотковий ризик.

Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для підприємства у 

результаті 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.грн

на 31.12.2019
на 31.12.2018 

(перераховано)
Торгова та інша дебіторська заборгованість 67 837 30 329
Грошові кошти та їх еквіваленти (за вирахуванням готівки) 676 98 228
Всього: 68 513 31 005

Певні ризики для ДП «СхідГЗК» складають судові справи, провадження яких 
на дату балансу не закінчене (див. примітку 17) Суттєву частину позовів складають 
позови до державних фіскальних органів.

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 евро, 
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
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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 терміну погашення 
заборгованості.

Крім того, у ДП «СхідГЗК» є ряд проблемних питань, які являють собою 
ризик фінансового збитку для підприємства, а саме :

1. Збільшення обсягів централізованого фінансування розвитку
виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти.
Погоджений Державний інвестиційний проект «Новокостянтинівська шахта. 
Розвиток виробничих потужностей» для забезпечення визначених проектом 
показників передбачає державні капітальні вкладення в період 2020 -  2023 
роки в сумі 1 210,44 млн.грн. На 2020 рік фінансування з державного 
бюджету передбачено лише в обсязі 140 млн.грн.
Обмеження бюджетного фінансування збільшить терміни виконання проекту 
та змінить (погіршить) його економічні показники.

2. Затвердження Концепції Державної цільової екологічної програми 
«Зняття з експлуатації уранових об’єктів на 2020 -  2024 роки».
До складу ДП «СхідГЗК.» входить Смолінська шахта, яка з 1972 року 
відпрацьовує Ватутінське родовище, у зв’язку із закінченням промислових 
запасів уранової руди її буде завершено до 2023 року. З метою вчасного 
усунення результатів техногенного впливу діяльності шахти на довкілля, 
підготовчі заходи до припинення діяльності уранового об’єкту - Смолінської 
шахти необхідно розпочати з 2020 року.

3. Визначення шляхів фінансування будівництва або реконструкції 
сірчанокислотного виробництва для забезпечення уранового 
виробництва сірчаною кислотою.
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Сірчанокислотна установка СК -  46 введена в експлуатацію у 4 кварталі 1987 
року. Зношеність основних фондів СКЦ складає в цілому 90%, що свідчить 
про необхідність будівництва нової або значної реконструкції діючої 
сірчанокислотної установки. На сьогоднішній день фінансовий стан 
ДП «СхідГЗК» не дозволяє здійснити фінансування зазначених робіт 
виключно коштом підприємства.

4. Систематична затримка платежів з боку ДП «НАЕК «Енергоатом» за 
графіком, передбаченим Договором від 22.11.2019 № 82-020-08-19-01169 
на постачання УОК.
Через невирішеність питань розрахунків з ДП «НАЕК «Енергоатом» за 
вироблену електроенергію відбувається невиконання графіку платежів 
передбаченим Договором від 22.11.2019 № 82-020-08-19-01169. Так 
своєчасні платежі у листопаді 2019 року виконано лише на 20%, у грудні 
2019 року - на 74%, за січень 2020 року - на 58%
Дефіцит обігових коштів, не дозволяє підприємству здійснювати вчасні 
платежі для забезпечення виробничого процесу.

17 Непередбачені зобов’язання 
Судові справи

Станом на 31 грудня 2019 року невирішені позови підприємства, які були подані 
кредиторами до суду, складають 328 378 тис.грн. (2018 -  279 148 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 
ДП «СхідГЗК» наведена нижче:

тис, грн.

Контрагент Предмет позову/ № справи

Сума
позову

ДП
«СхідГЗ 
К» до 

контраге 
н-та

Сума 
позовч 

контраге 
нта до 

ДП
«Схід! 3

К

Примітка

Державна
фіскальна
служба

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

7 409

Ухвала Вищого адміністративного суду 
України про відшкодування на користь 
ДП «СхідГЗК» суми ПДВ у розмірі І 
7409 тис.грн.
На сьогодні наявні постанови 
Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду, Апеляційного 
суду про зобов’язання податкового 
органу здійснити відшкодування ПДВ. 
Постановою Центрального відділу 
державної виконавчої служби у місті 
Дніпрі Південно-Східного 
міжрегіонального управління
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Міністерства юстиції від 05.12.2019 
відкрито виконавче провадження щодо 
примусового виконання 
рішення Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 
23.01.2018 у справі № 804/1034/17

Державна
фіскальна
служба

Визнання протиправним та 
скасування ППР, якими 
донараховано податок на 
прибуток на загальну суму 
65 394 117 грн., зменшено суму 
від’ємне значення об’єкта 
оподаткування податком на 
прибуток у розмірі 82 044 362 
грн., донараховано ПДВ на 
загальну суму 48 131 736 грн., 
нараховано пеню в сфері ЗЕД в 
сумі 5 294,99 грн., штрафні 
санкції за порушення термінів 
розрахунків в сфері ЗЕД 340 грн. 
(Справа №804/4035/16)

195 576

Дніпропетровським окружним 
адміністративним судом визнано 
протиправними та скасовано ППР 
Ухвалою Третього апеляційного 
адміністративного суду від 16.01.2020 у 
справі № 804/4035/16 апеляційну скаргу 
Офісу великих платників податків ДФС 
на рішення Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 
10 вересня 2019 року у справі 
№804/4035/16 повернуто скаржнику.

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.

2 436
Подано заяву до суду про пред’явлення 
кредиторських вимог у справах про 
банкрутство. Розгляд справ триває.

TOB
«Індустрія»

Невиконання договірних 
зобов’язань за договором 
(справа №5009/2347/12 336

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

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

465 Розгляд справи триває в 
Маловиськівському районному суді

ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТ
ОМ»

Невиконання договірних 
зобов’язань за дог № 2241/20- 
НАЕК від 06.06.2008.
(справа № 904/7651/17)

218 906 188 776
Постановою Верховного суду від 
28.08.19 касаційну скаргу задоволено 
частково

ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТ
ОМ»

Невиконання договірних 
зобов’язань за дог № 8-020-8Б- 
17-00763 від 11.12.2017. 
(справа № 904/4156/18)

4 855

Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської 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 Центрального 
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
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«Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом» залишено без 
задоволення, постанову Центрального 
апеляційного господарського суду від 
12.03.2019 та рішення Господарського 
суду Дніпропетровської області від 
05.12.2018 року у незміненій частині 
залишено без змін, а саме: 
стягнути 1 473 603,28грн. - 3% річних, 
3 309 760,00грн. - інфл. втрати,
71 750,45грн. - судовий збір.

ДП «HAEK
«ЕНЕРГОАТ
ОМ»

Невиконання договірних 
зобов’язань за дог № 8-020-08- 
18-00835 від 10.04.2018. 
(справа № 904/4285/18)

69 739

Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 18.12.2018р. 
задоволено клопотання про зменшення 
розміру неустойки в десять разів та 
шляхом зарахування зустрічних вимог 
стягнуто з ДП "СхідГЗК" 2 
270 138,04грн. неустойки.
11.01.2019р. позивачем подано 
апеляційну скаргу до Центрального 
апеляційного господарського суду. 
Ухвалою від 04.02.2019р. відкрито 
апеляційне провадження у справі.. 
Постановою від 03.06.2019р. апеляційну 
скаргу задоволено. Ухвалою 
Верховного суду від 09.08.2019р. 
відкрито касаційне провадження за 
касаційною скаргою ДП 
"СхідГЗК".
Постановою від 03.10.2019р. касаційну 
скаргу ДП"СхідГЗК" задоволено 
частково. Постанову Центрального 
апеляційного господарського суду від 
03.06.2019р. скасовано, а справу 
передано на новий розгляд до 
Центрального апеляційного 
господарського суду. Розгляд справи 
триває.

КП
«Жовтоводсь
кий
водоканал
«ДОР»

Про стягнення плати за скид 
стічних вод з перевищенням 
допустимих концентрацій 
(справа №904/2052/19)

2 454

Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 04.09.2019р. 
позов задоволено частково. Стягнуто 
плату на скид стічних вод у сумі 
1 921 913,88грн.,
116 532,28грн.-інфляційні збитки, 40 
263,67грн.,

31 180,64грн.-витрати по сплаті 
судового збору. Подано апеляційну 
скаргу до Центрального апеляційного 
господарського суду. Ухвалою від 
15.10.2019 відкрито апеляційне 
провадження за апеляційною скаргою 
ДП "СхідГЗК". Розгляд скарги 
призначено в судовому засіданні на 
30.01.2020р.

тов
«Торговий
Дім
«Магнатек»

Про порушення зобов’язань за 
договором
(справа №904/4238/19)

459

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 23.09.2019р. 
відкрито провадження у справі за 
правилами спрощеного позовного 
провадження без повідомлення 
(виклику) сторін.

ТОВ
«Еквівес»

Про порушення зобов’язань за 
договором

£ . д Ухвалою Господарського суду
Дніпропетровської обл. від 04.11.2019р.



(справа №904/4934/19) прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Розгляд 
справи здіснюється за правилами 
спрощеного позовного провадження без 
виклику учасників справи. Розгляд 
справи відкладено на 02.01.2020р.

Компанія
«Штоєрман»

Про порушення зобовяязань за 
контрактом купівлі -продажу 
УОК №70/13 
від 28.01.2014 
(справа №904/5610/19)

50 408

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 02.12.2019р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Справу 
призначено до розгляду в підготовчому 
засіданні на 20.01.2020р.

ТОВ «Імпекс 
Оіл»

Про порушення зобов»язань за 
договорами № 175/13/36Е від 
05.03.2018 р., № 654/13/195Е від 
22.07.2019р., № 777/13/235Е від 
28.08.2019р. на поставку 
залізничного обладнання 
(справа №904/5793/19)

652

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 10.12.2019р. 
прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Справу 
призначено до розгляду в підготовчому 
засіданні на 14.01.2020р.

ТОВ «Сота 
Україна»

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

821

Ухвалою Господарського суду 
Дніпропетровської обл. від 23.09.2019р. 
прийняло позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі. Розгляд ; 
справи призначено на 20.01.2020р.

В фінансовій звітності в «Про сзінансовий стан підприємства» за 2019 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».

Соціальні зобов’язання

ДП «СхідГЗК» здійснює внески до обов’язкових і добровільних соціальних 
програм. Соціальні об’єкти ДП «СхідГЗК», а також регіональні соціальні програми 
приносять суспільну користь у широкому розумінні і, як правило, не обмежуються 
тільки працівниками ДП «СхідГЗК».

Непередбачені податкові зобов’язання

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 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
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відстояти свою позицію, виконання їх рішень може здійснити істотний вцлив на 
цю фінансову звітність.

Гіперінфляція
Умови для коригування показників фінансової звітності, викладені в П(С)БО 

22 «Вплив інфляції», не відповідають вимогам МСБО 29 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції».

18 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».

19 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 
зростання дебіторської заборгованості контрагентів та 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
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Трансформаційний Баланс ДН "СхідГЗК" з коригувліишмії (перехід від ПСБО до МСФЗ)
ПСБО МСФЗ

Доди 11 іИ

Назва ПСБО
Рахуй Рахунок 

ок МСФЗ
на

31.12.18
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 Внутренн Коригува 

ий оборот ння 2018
на

01.01.19 Баланс * " ,м,ш

Нематеріальні активи 1000 Нематеріальні активи 36 590 36 590 36 590 (і
Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні засоби 531 779 -1 553 530 226 530 226 0
Основні засоби 1010 Основні засоби 1 230 541 -10 121 629 568 -176 719 8 714 1 681 983 1 681 983 0
Розкривні роботи Розкривні роботи 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 1015 Основні засоби 1 299 -1 113 36 -47 175 175 0
Довгострокові біологічні активи 1020 Витрати майбутніх пері 0 0 0
Ійші фінансові інвестиції 1035 Інвестиції 143 143 143 0
Відстрочені податкові активи 1045 Відстрочені податкові < 0 * 2 025 2 025 2 025 0
Запаси 1100 Запаси 503 712 1 553 16 391 521 656 521 656 0
Дебіторська заборгованість за продук 1125 Торгова та інша дебітої 17 958 67 18 025 18 025 0
Дебіторська заборгованість за розрах; 1130 Аванси видані 212 402 243 212 645 212 645 0
Видані аванси - бюджет 1135 Дебіторська заборговаг 281 189 281 189 281 189 0
Інша поточна дебіторська заборговані 1155 Торгова та інша дебітої 12 371 -67 12 304 12 304 0
Інша поточна дебіторська заборгованість (ре: Торгова та інша дебітої 0 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 1165 Грошові кошти та їх ек 98 239 98 239 98 239 0
Витрати майбутніх періодів 1170 Виграти майбутніх пері 147 701 -16 635 131 066 131 066 0

Передплаче
Передплачені дивіденди 

Інші оборотні активи 1190

ні
ливіленли

0

28 142

0

0Аванси видані 28 142 28 142
Сума 3 102 066 3 554 408 3 554 408 0

0 0
Зареєстрований капітал 1400 Статутний капітал 465 790 465 790 465 790 0
Капітал у дооцінках-нов Капітал у дооцінках 0 882 206 -158 797 -135 630 587 779 587779
Капітал у дооцінках 1405 Капітал у дооцінках 116 903 -11 733 105 170 692 949 -587779
Додатковий капітал 1410 Додатковий капітал 1 414 -555 12 871 871 0
Нерозподілений прибуток (непокрити 1420 Нерозподілений прибуї 0 0 0
Непокритий збиток 1421 Нерозподілений прибуї 82 350 577 -4 536 165 403 11 733 -12 -367 596 -112081 -112081 0
Вилучений капітал 1430 Додатковий капітал 0 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 Відстрочені податкові: 81 158 797 -29 773 -46 755 82 350 82 350 0

Цільве фінансування 1525 Державне цільове фінаї 183 728 183 728 183 728 0
Поточна кредиторська заборгованість 1615 Торгова та інша кредит 1 022 024 1 022 024 1 022 024 0
Поточна кредиторська заборгованість 1620 Поточні податки та бю; 55 962 55 962 55 962 0
Поточна заборгованість за розрахунками зад Поточна заборгованісті 0 0 0
Розрахунками зі страхування 1625 Інші поточні зобов'язав 7 179 928 8 107 8 107 0
Розрахунками з оплати праці 1630 Інші поточні зобов'язан 25 419 3 608 29 027 29 027 0
Одержані аванси 1635 Аванси одержані 452 435 452 435 452 435 0
Поточні забезпечення 1660 Поточні забезпечення 103 460 103 460 103 460 0
Доходи майбутніх періодів 1665- Державне цільове фінаї 410 263 -22 -15513 394 728 394 728 0
Інші поточні зобов'язання 1690 Інші поточні зобов'язан 9 738 9 738 9 738 0
Короткострокові кредити банків 1600 Кредити та позики 165 320 165 320 165 320 0
Сума 3 102 066 3 554 408 3 554 408 0

Рахунок

Дохід від реалізації 2000 Дохід від реалізації
Собівартість реалізації 2050 Собівартість реалізації -11 234 -176 766
Адміністративні витрати 2130 Адміністративні виграти
Витрати на збут 2150 Виграти на збут
Інші доходи 2240 Інші доходи 15 513
Інші фінансові доходи Фінансові доходи
Фінансові витрати 2250 Фінансові витрати
Знецінення Знецінення -252 602
Інші витрати 2270 Інші витрати 8 714
Витрати з податку на прибуток 2300 Витрати з податку на прибуток 48 780



Д о д а то к  № 1

№1
№1
№1
№1
№2
№2
№3
№3
№3
№3
№3
№3
№4
№4
№6
№6
№7
№7
№14
№14
№14
№16
№16
№18
№18
№18

Рахунок, назва
Н езав ер ш ен і к ап італ ьн і ін вести ц ії 

Запаси
Основні засоби 
Інвестиційна нерухомість 
Собівартість реалізації
Д еб іто р сь к а  заб о р го ван ість  за  п родукцію , 

Ін ш а  п о то ч н а  де б іт о р с ь к а  заборгован ість  

Д о д атк о в и й  кап італ  

Д о х о д и  м ай б у тн іх  пер іод ів  

Н еп о кр и ти й  зб и ток  

Н еп окри ти й  зби ток  

Р озрахун кам и  зі страхуван ня  

Р озрахун кам и  з оп лати  праці 

Основні засоби 
Інвестиційна нерухомість 
Знецінення
Капітал у дооцінках-нов 
Відстрочені податкові зобов'язання 
Капітал у дооцінках-нов 
Основні засоби 
Інвестиційна нерухомість 
Собівартість реалізації 
Капітал у дооцінках-нов 
Відстрочені податкові зобов'язання 
Непокритий збиток 
Основні засоби 
Інші витрати 
Капітал у дооцінках 
Непокритий збиток 
Додатковий капітал 
Непокритий збиток
Дебіторська заборгованість за розрахуї 
Запаси
Витрати майбутніх періодів 
Інші доходи
Доходи майбутніх періодів 
Відсрочені податкові активи 
Відстрочені податкові зобов'язання 
Витрати з податку на прибуток

Сума, тис. грн.
-1553
1553

-10121
-1113

-11 234
67

-67
-555

-22
577

-4 536
928

З 608
629 568

36
-252 602
882 206
158 797

-158 797
-176 719

-47
-176 766
-135 630

-29 776
165 403

8 714
8 714

-11733
11733

12
-12
243

16 391
-16 635
15 513

-15 513
2 025

-46 755
48 780

Назва
Реклас сальдо рах. 153 
Реклас сальдо рах. 153
(11234-1113) Перенесення інвест.нерухомості до складу 03; донарахований знос по МНМА
Перенесення інвест.нерухомості до складу 03
Донарахований знос по МНМА
Реклас балансового рахунку
Реклас балансового рахунку
Списання додаткового капіталу (безоплатно отримані МНМА)
Списання доходів майбутніх періодів (виявлені при інвентаризації МНМА)
Списання виявлених при інвентаризації та безоплатно отриманих МНМА
Відпустки попередніх періодів
Відпустки попередніх періодів
Відпустки попередніх періодів
Переоцінка 03 на 1.1.18
Переоцінка інвест.нерухомості на 1.1.18
Уцінка на 1.1.18
Дооцінка на 1.1.18
Влияние ННП на переоценка на 1.1.18 
Влияние ННП на переоценка на 1.1.18 
Донарахований знос на 31.12.18 
Донарахований знос на 31.12.18 
Донарахований знос на 31.12.18 
Амортизація дооцінки (на 1.1.18)
Амортизація дооцінки (на 1.1.18)
Амортизація дооцінки (на 1.1.18)
Досписані ліквідовані 03 (по переоціненій вартості)
Досписані ліквідовані 03 (по переоціненій вартості)
Амортизація/вибуття старої переоцінки (проведеної до 1.1.18) в зв'язку зі зміною сроків корисного використання 
Амортизація/вибуття старої переоцінки (проведеної до 1.1.18) в зв'язку зі зміною сроків корисного використання 
Амортизація/вибуття додаткового капіталу в зв'язку зі зміною сроків корисного використання 
Амортизація/вибуття додаткового капіталу в зв'язку зі зміною сроків корисного використання 
Відображення РБП прочий реклас (перенесено з РБП на аварси (підписка, ПЗ, страховка)
Відображення РБП прочий реклас. (перенесено з РБП матеріали по ГМЗ та СКЦ)
Відображення РБП - прочий реклас. Перенесено з РБП на аванси та НЗП
Досписано ціл.фінансування в зв'язку зі змінами сроків корисного використання
Досписано ціл.фінансування в зв'язку зі змінами сроків корисного використання
ВПЗ-ВПА
ВПЗ-ВПА
ВПЗ-ВПА


