


 

 

Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi 

господарськi операцiї, здiйсненi за   2011 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, 



затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та 

доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна 

нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 

31.12.2011р. складає 2 047 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 633 т.грн. При нарахуваннi 

амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за 

фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. 

Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом 

прямолiнiйним методом. Станом на 31.12.2011р. основнi засоби складають 196 952 т.грн., знос 94 

168 т.грн., залишкова вартiсть – 102 784 т.грн. Коефіціент зносу основних засобів становить 47,8%. 

Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.  

Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв: 

 

  Початкова 

вартiсть 

Знос Залишкова 

вартiсть 

Коеф. зносу 

Будинки i спорудження 69 396 37 639 31 757 54,2 % 

Обладнання 100 304 41 093 59 211 40,9 % 

Транспортнi засоби 11 284 6 805 4 479 60,3 % 

Iншi основ.засоби 15 968 8 631 7 337 54,0 % 

Усього 196 952 94 168 102 784 47,8 % 

 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 031 тис.грн. Вартiсть незавершених 

капітальних інвестицій станом на 31.12.2011 р. складає 10 071 т.грн. До складу незавершених 

капітальних інвестицій вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i 

придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi 

за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по 

первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i 

продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по 

первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, 

становлять 152 443 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного 

перiоду становить 60 704 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво 

та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 31.12.2011р. 

вартiсть одержаних векселiв - 494 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену 

продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть 

станом на 31.12.2011р. складає 169 768 т.грн., в тому числi: 

 - за продукцiю основної дiяльностi – 103 679 тис.грн.  

- за товари – 985 тис.грн.  

- iнша дебiторська заборгованiсть – 42 081 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та 

не отриманi – 8 030 тис.грн.,  передплата за обладнання – 21 702 тис.грн. Основними дебiторами 



пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства Донецького, Луганського, Днiпропетровського 

вугiльних басейнiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi 

окремих дебiторiв та станом на 31.12.2011р. складає 1 295 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

станом на 31.12.2011р. складають – 21 566 тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011р. 

складають 13785 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011р. становлять 85 тис.грн. 

Необоротні активи та групи вибуття  на кінець року становляь 216 тис.грн. На кiнець періоду 

пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 94 167 тис.грн. Протягом звiтного 

періоду розмiр власного капiталу збiльшився  на 61 903 тис.грн. та складає 473 330 тис.грн., у тому 

числi: - статутний капiтал – 3 353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 372 122 тис.грн., - 

резервний капiтал - 4981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 61 903 тис.грн. Кредиторська 

заборгованiсть становить 77 254  тис.грн., в тому числi:  

- за товари, роботи, послуги складає -29 293 тис.грн.  

- одержанi аванси -91 тис.грн.  

- заборгованiсть бюджету – 7 910 тис.грн.  

- зi страхування -4 443 тис.грн.  

- по заробiтнiй платi – 9 454 тис.грн.  

- із внутрішніх розрахунків – 62 тис.грн. 

- iншi – 24 801 тис.грн.  

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2011 р. складають 269 тис.грн. та 

розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.  

 





 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi 

пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв 

та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або 



збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів у першому кварталі складається з 

виробничої собiвартостi товарів, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду,  розподiлених 

постiйних загально виробничих витрат та виробничих витрат. У другому кварталі  собiвартiсть 

реалiзованих товарів   складається з виробничої собiвартостi товарів згідно прямих витрат, які були 

реалiзовані протягом звiтного перiоду, та  загальновиробничих витрат.У статтi "Середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу 

протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується 

середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть 

бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї товарів вiдображається в 

момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у 

вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi 

були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, 

послуг) за поточний період становить – 649 705 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний 

період становить – 100 037  тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний період – 549 

668 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить  – 422 431 тис.грн.   При 

цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i 

собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює – 127 237 тис.грн. В статтi "iншi операцiйнi доходи" 

(ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному 

перiодi 230 553 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з 

урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 25 212 тис.грн. У статтi "Витрати 

на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати 

на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку 

продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 12 804 тис.грн., iншi операцiйнi витрати 

складають – 236 278 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на 

пiдприємствi становить – 83 496 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, 

iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В 

статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не 

пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять – 25 721 тис.грн. В статi "фінансові 

витрати" вiдображенi витрати, на погашення відсотків за кредит i становлять – 132 тис.грн. В статi 

"iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з 

виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 25 871 тис.грн. Податок на прибуток 

вiд звичайної дiяльностi становить -21 311  тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний період 

становить – 61 903 тис.грн.. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на 

виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї 

дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли 

в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати 

становлять 490 505 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 246 989  тис.грн., - витрати на 

оплату працi – 106 257 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 39 742 тис.грн., - амортизацiя 

– 21 825 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 75 692 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений 

розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю 

становить – 0,18460 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував. 

 

 





 Звiт про рух грошових коштiв складається згiдно вимог положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.03.1999р. №87, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. за №398/3691 (iз 

змiнами i доповненнями).  



Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової 

звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових 

коштах підприємства та їх еквівалентах  за звітний період. 

  У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від 

операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у 

результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну 

валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів, 

відсотків по депозитним рахункам.  

У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші 

напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових 

коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти, перерахування страховим 

організаціям з індивідуального страхування персоналу підприємства, страхування майна 

підприємства, сплата банківських послуг, сплата за ліцензії та патенти. 

У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових 

надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", 

"Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності". 

Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав надходження у сумi – 80 307 т.грн. 

У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на 

початок року, наведений у балансі. 

У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума 

збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті 

перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду складає 

видаток 75  т.грн. 

У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових 

надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух 

коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований 

таким чином показник  дорівнює наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових 

еквівалентів на кінець звітного періоду і становить 94 167 т.грн.. 

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності відсутні. 

 Грошові коштів, які   недоступні для використання   складають 27 269 тис.грн. 

 



 



 





Пiдприємством звiт про власний капiтал складено згiдно вимог, встановлених 

положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87, зареєстрованого Мiнiстерством 

юстицiї України 21.06.1999р. за № 399/3692 (iз змiнами i доповненнями). Метою складання звiту 

про власний капiтал є розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдприємства 

протягом звiтного перiоду. Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2011р. становить - 3353 

т.грн. i подiлений на 335332950 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. 

Iнший додатковий капiтал складається з дооцiнки основних засобiв та фонду розвитку 

виробництва i становить на 31.12.2011р. – 403 093 т.грн. Протягом звiтного року iнший додатковий 

капiтал збільшився на 30 971 за рахунок відрахування до фонду розвитка виробництва. Резервний 

капiтал становить на 31.12.2011р. – 4 981 т.грн. Протягом звiтного року резервний капiтал не 

змiнювався. Зростання власного капiталу вiдбулося за рахунок  прибутку, отриманого за звiтний 

перiод в сумi – 61 903 т.грн. Станом на 31.12.2011р. власний капiтал становить 473 330 т.грн., що 

вiдображено в роздiлi I пасиву балансу. 







 





 







 





 


