
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

1. Iнформацiя про Компанiю  
Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» (надалi 
- Компанiя) заснована вiдповiдно до Указу Президента України № 802 «Про заходи щодо 
пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр» вiд 
14.06.2000р. 
Згiдно Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1460 вiд 
27.09.2000 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2007 № 886, вiд 
26.08.2009 № 905, вiд 31.08.2011 № 912), Компанiя утворена з метою пiдвищення 
ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр, задоволення 
потреб держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом 
провадження господарської дiяльностi.  
Основними завданнями Компанiї є:  
- органiзацiя i проведення пошукових та геологорозвiдувальних робiт в Українi та за її 
межами;  
- видобування та переробка корисних копалин;  
- залучення iнвестицiй у пошук, розвiдку та розробку родовищ корисних копалин;  
- забезпечення нарощування мiнерально-сировинної бази держави як основи розвитку 
добувних та переробних галузей нацiональної економiки;  
- геологiчне, гiдрогеологiчне, iнженерно-геологiчне та еколого-геологiчне вивчення 
навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних явищ.  
У своїй дiяльностi Компанiя керується законодавством України, а також нормами i 
правилами, що випливають з мiжнародних договорiв України, згода на обов’язковiсть яких 
дана Верховною Радою України.  
Станом на 31.12.2014 до складу Компанiї входило 8 дочiрнiх пiдприємств.  
Майно Компанiї складається з основних засобiв, обiгових коштiв, акцiй (часток, паїв) у 
статутному капiталi господарських товариств, а також iнших активiв, вiдображених у 
бухгалтерському балансi Компанiї. 
Майно Компанiї формується за рахунок:  
- майна, переданого засновником до статутного капiталу Компанiї;  
- продукцiї, виробленої Компанiєю в результатi провадження власної господарської 
дiяльностi, майна та майнових прав, набутих в процесi господарської дiяльностi;  
- доходiв, отриманих в результатi провадження господарської дiяльностi, включаючи 
доходи, отриманi вiд реалiзацiї цiнних паперiв i корпоративних прав,  
-провадження господарської дiяльностi дочiрнiми пiдприємствами та доходiв (дивiдендiв) 
вiд володiння корпоративними правами та цiнними паперами;  
- коштiв, майнових i немайнових прав, цiнних паперiв, iншого майна, що надходять вiд 
оплати акцiй;  
- майна, що не увiйшло до статутного капiталу Компанiї, та передане засновником на правi 
господарського вiдання;  
- кредитiв, позик;  
- майна, отриманого в найм (користування);  
- iншого майна, набутого Компанiєю на законних пiдставах.  
Згiдно статтi 85 Господарського кодексу України, статтi 115 Цивiльного кодексу України, 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» є власником, зокрема, майна, 
переданого їй засновником як внесок до статутного капiталу.  
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1273 вiд 17.08.2000р. «Питання Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Надра України» встановлено, що 100% акцiй Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Надра України» закрiплюються у державнiй власностi.  
Вiдчуження цих акцiй з державної власностi, використання для формування статутних 
фондiв будь-яких пiдприємств та передача в заставу не допускається.  



Станом на 31.12.2014р. у вiдношеннi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» 
справа про банкрутство не порушена. 
Мiсцезнаходження Компанiї: 03151, м. Київ, Солом’янський р-н, пр. Повiтрофлотський, 54.  
Основними видами дiяльностi, якi здiйснюються Компанiєю є:  
-дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї,  
-надання послуг технiчного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12) ;  
- розвiдувальне бурiння (КВЕД 43.13); 
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування (КВЕД 70.22)  
2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi  
Звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, 
що не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї, але якi можуть впливати на її фiнансовi 
звiти.  
Зазначена невизначенiсть – це проблема, обумовлена тим, що фiнансова система України 
знаходиться пiд негативним впливом фiнансової кризи, що значною мiрою пов’язано з 
погiршенням фiнансового стану дебiторiв, вiдливом коштiв з фiнансового сектору, змiною 
обмiнного курсу гривнi до iноземних валют та iншими об’єктивними причинами. 
Стабiльнiсть економiки України на кiнець звiтного перiоду суттєво погiршилась i в 
подальшому в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на 
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.  
У країнi почали вiдновлюватися та загострюватися кризовi явища. Особливо вiдчутними 
для суспiльства стали негаразди на фiнансово-грошовому i валютному ринках. Спираючись 
на аналiз очевидних процесiв i статистичних даних, можна стверджувати, що в Українi, 
наростають економiчнi, фiнансово-грошовi та валютнi ризики, дiя яких поширилася на все 
суспiльство й набула нацiонального характеру.  
Однак попри це державному менеджменту виявлося складно виробити реальну, послiдовну 
й прозору економiчну та фiнансову полiтику, спрямовану на усунення цих ризикiв. Вiдтак 
вони переросли в загальнонацiональну фiнансово-економiчну кризу, яка, пройшовши 
латентний перiод, вийшла на поверхню. 
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки 
банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує 
невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 
Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та 
економiчнi перспективи Компанiї.  
В той час як керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для 
пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в умовах, що склалися, подальше погiршення 
ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та 
фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на даний момент.  
3. Основа подання iнформацiї  
(а) Застосовуванi стандарти  
Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (надалi - «МСФЗ») на основi принципу iсторичної собiвартостi та на основi 
припущення безперервностi дiяльностi.  
Фiнансова звiтнiсть складається з: • Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 
31.12.2014 р. • Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2014 рiк, • Звiту 
про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2014 рiк, • Звiту про власний капiтал за 
2014рiк. • Примiток до фiнансової звiтностi.  
(б) Принципи оцiнки фiнансових показникiв  
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу облiку за фактичними витратами (за 
винятком фiнансових iнструментiв, змiни вартостi яких вiдображаються в складi прибутку 
або збитку за перiод), та оцiнки нерухомостi, що вiдображається по переоцiненiй вартостi.  
(в) Функцiональна валюта та валюта представлення даних фiнансової звiтностi  
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня.  
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються 



операцiями у iноземних валютах. Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах 
українських гривень.  
(г) Використання оцiнок i суджень  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов'язує керiвництво робити 
судження, розрахунковi оцiнки й допущення, що впливають на застосування облiкової 
полiтики й величину представлених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язань, доходiв i 
витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Оцiнки й 
припущення, що лежать в їх основi, переглядаються на регулярнiй основi.  
Коригування в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, в якому були переглянутi 
вiдповiднi оцiнки, i в будь- яких наступних перiодах, яких вони стосуються.  
4. Опис обраної облiкової полiтики  
Облiковою полiтикою Компанiї передбачається наступне: 
- звiтнiсть надається за формами, якi є чинними на дату подання фiнансової звiтностi i 
затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України в форматi, що не суперечить МСФЗ;  
- при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi застосовуються тi 
положення МСФЗ, якi не суперечать Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi»;  
- бухгалтерський облiк ведеться за ПБО за допомогою програми 1С-Прiдприємство 7.7;  
- протягом 2014 року фiнансова звiтнiсть трансформується за вимогами МСФЗ шляхом 
узгодження статей;  
- класифiкацiя основних засобiв i iнших необоротних активiв та нарахування амортизацiї 
здiйснюються вiдповiдно до вимог статтi 145 Податкового кодексу України, прямолiнiйним 
методом;  
- класифiкацiя нематерiальних активiв та нарахування амортизацiї здiйснюються вiдповiдно 
до вимог статтi 145 Податкового кодексу України, прямолiнiйним методом;  
- оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО (перше надходження - перший видаток);  
- до консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї входить фiнансова звiтнiсть її дочiрнiх 
пiдприємств. 
Облiкова полiтика Компанiї вiдповiдає принципам  
- правдивого подання результатiв, грошових потокiв та фiнансового стану Компанiї;  
- вiдображення економiчної сутностi подiй та операцiй, а не лише виходячи з їх юридичної 
форми;  
- нейтральностi, тобто вiдсутнiсть упередження;  
- обачностi;  
- повноти в усiх суттєвих аспектах.  
5. Застосування МСФЗ при складаннi звiтностi  
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя застосувала МСФЗ, якi дають певне уявлення 
про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2014 рiк, зокрема: МСФЗ №16 
«Основнi засоби», МСФЗ № 2 «Запаси», МСФЗ № 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та 
умовнi активи», МСФЗ № 19 «Виплати працiвникам», МСФЗ № 18 «Дохiд», МСФЗ № 12 
«Податок на прибуток».  
Через наявнiсть розбiжностей мiж нацiональними Положеннями бухгалтерського облiку та 
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з метою складання звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ необхiдна процедура трансформацiї звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО.  
Трансформацiя балансу Компанiї за 2014 рiк проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на 
предмет вiдповiдностi обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до 
формату звiту про фiнансовий стан.  
При трансформацiї фiнансової звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра 
України» за 2014 рiк були проведенi наступнi коригування статей Балансу:  
1. Необоротнi активи, що облiковується як незавершенi капiтальнi iнвестицiї перенесено до 
складуосновних засобiв в сумi 912 164,0тис. грн.  
2. Проведено рекласифiкацiю статтi «Iншi оборотнi активи» в частинi внескiв у спiльну 
дiяльнiсть, включено до статтi«Iншi фiнансовi iнвестицiї» у сумi 56 717,0 тис. грн.  



3. Проведено рекласифiкацiю статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» в «Iншi необоротнi 
активи» у сумi 17 057,0тис. грн.  
4. Проведено рекласифiкацiю статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» в «Iншi оборотнi активи» 
у сумi 40 177,0тис. грн.  
5. Проведено рекласифiкацiю статтi «Доходи майбутнiх перiодiв» в «Iншi поточнi 
зобов’язання» у сумi 11 096,0тис. грн.  
5. Коригування з виправлення помилок були вiдображенi окремо у кореспонденцiї з 
розподiленим прибутком на початок 2014 року (коригування суми додаткового капiталу на 
суму 233 866,0тис.грн., збiльшення непокритих збиткiв на суму 7 168,0тис.грн., 
вiдображення iнших змiн у додатковому капiталi в сумi 1 974,0тис.грн).  
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено Компанiєю iз використанням концептуальної 
основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того 
вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».  
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складалася з метою формування iнформацiї, яка 
використовувалася для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої 
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.. 
Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. була складена з урахуванням можливих 
коригувань, якi були зробленi в разi виникнення змiн вимог стандартiв та тлумачень, що 
були використанi при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
При складаннi фiнансової звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» за 
2014 рiк були проведенi коригування статей Активу та Пасиву Балансу станом на 
01.01.2014р.. 
Коригування у зв'язку з виправлення помилок та у разi виникнення змiн вимог стандартiв та 
тлумачень станом на 01.01.2014р. на загальну суму 6 036,0тис.грн вiдображаються за 
рахунок : 
1. Коригування статтi «Iншi фiнансовi iнвестицiї» на суму 5 760,0тис.грн.; 
2. Коригування статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на суму 
127,0тис.грн. 
3. Коригування статтi «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги» 
на суму 18,0тис.грн. 
4. Коригування статтi «Iншi оборотнi активи» на суму 131,0тис.грн. 
5. Коригування статтi «Додатковий капiтал» на суму -1 132,0тис.грн. 
6. Коригування статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» на суму 7 
168тис.грн. 
6. Розкриття показникiв звiту про фiнансовий стан (баланс):  
6.1.Необоротнi активи  
6.1.1.Нематерiальнi активи:  
Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 
«Нематерiальнi активи». Станом на 31 грудня 2014 року на балансi облiковуються 
нематерiальнi активи за залишковою вартiстю 60 137 тис. грн. Первiсна вартiсть 
нематерiальних активiв складала 95 868,0 тис. грн., накопичена амортизацiя – 35 731 тис. 
грн., амортизацiя накопичена протягом 2014 року – 567 тис. грн.  
Змiни очiкуваного термiну корисної служби або очiкуваного характеру отримання 
майбутнiх економiчних вигод, втiлених в активi, вiдображаються шляхом змiни перiоду або 
методу нарахування амортизацiї, i розглядаються як змiни в облiкових оцiнках.  
Згiдно Наказу №72 вiд 27.10.2014р.нематерiальнi активи iнвентаризовано i визначено 
доцiльнiсть їх подальшого використання.  
6.1.2.Основнi засоби:  
Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 
«Основнi засоби». Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 
декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять 
вигоду товариству рiзними способами, враховувати окремо. Об'єкти основних засобiв, якi 
вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх справедливою вартiстю. Строк 



корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 
активу. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним 
способом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта.  
Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив 
знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений 
комiсiєю.  
Згiдно Наказу №72 вiд 27.10.2014р. станом на 01.11.2014р. основнi засоби iнвентаризовано i 
визначено доцiльнiсть їх подальшого використання в господарськiй дiяльностi.  
6.1.3. Фiнансовi iнвестицiї:  
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: 
подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 
Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю.  
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за 
методом участi в капiтал iнших пiдприємств, складають – 8 174 тис.грн., iнвестицiї в 
статутнi капiтали господарських товариств, створених за участю Компанiї - 234 160тис.грн. 
(в т.ч. внески у Спiльну дiяльнiсть - 56 717,0тис.грн.). 
 
6.2.Оборотнi активи  
6.2.1. Виробничi запаси Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється 
вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».  
Запаси враховуються за однорiдними групами: • Сировина та матерiали; • Паливо; • Запаснi 
частини; • Матерiали сiльгосппризначення; • Iншi матерiали; • МШП; • Товари. Запаси 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Причинами списання запасiв є: • 
витрати на виробництво, адмiнiстративнi потреби, та збут. • пошкодження; • часткове або 
повне застарiвання; Виробничi запаси складають 39 498,0тис.грн.  
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю i чистою вартiстю 
реалiзацiї.  
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як цiна продажу в умовах нормальної дiяльностi за 
вирахуванням очiкуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасiв до готовностi, та витрат, 
пов'язаних з реалiзацiєю.  
Згiдно Наказу №72 вiд 27.10.2014р. станом на 01.11.2014р. виробничi запаси 
iнвентаризовано i визначена належнiсть її зберiгання i доцiльнiсть їх подальшого 
використання при проведеннi господарської дiяльностi.  
6.2.2. Дебiторська заборгованiсть 
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi 
Компанiя здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття», МСБО 1 
«Подання фiнансових звiтiв» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, що виникла у Компанiї, облiковується за 
первiсною або амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi.  
Резерв сумнiвної заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми 
заборгованостi в подальшому не представляється можливим.  
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Компанiя регулярно перевiряє дебiторську заборгованiсть на наявнiсть ознак знецiнення. 
Керiвництво визначає ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись 
на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi строкiв непогашення 
заборгованостi.  
Безнадiйна заборгованiсть списується в момент її виявлення.  
Дебiторська заборгованiсть класифiкується: 1) дебiторська заборгованiсть, яка виникає при 
продажу продукцiї, товарiв та послуг; 2) Розрахунки за авансами виданими; 3) iнша 
заборгованiсть:  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги.  
Дебiторська заборгованiсть в сумi 61 634 тис.грн. є поточною i пiдлягає погашенню 
протягом строкiв, передбачених договiрними зобов’язаннями.  



6.2.3.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками.  
Дебiторська заборгованiсть Компанiї складається з:  
- заборгованостi перед бюджетом (переплата ПДФО, ПДВ податок на прибуток) – 7 438 тис. 
грн.;  
- за виданими авансами -50 514 тис.грн.;  
- за розрахунками з нарахованих доходiв -3 662 тис.грн.;  
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 15 082 тис. грн.  
6.2.4.Грошовi кошти Компанiї  
Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу «Грошовi кошти та їх еквiваленти» 
завжди доступнi для оплати поточних зобов'язань, тобто є статтями, якi легко 
конвертуються в певну суму наявних коштiв i пiдданi незначнiй змiнi вартостi. , i не є 
предметом будь-яких договiрних обмежень щодо їх використання для погашення боргових 
зобов'язань. 
Суми, у вiдношеннi яких є якi-небудь обмеження на їхнє використання, виключаються зi 
складу грошових i прирiвняних до них засобiв. Компанiя включає до складу грошових i 
прирiвняних до них коштiв наявнi кошти й залишки на банкiвських рахунках. 
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi 
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на 
дату здiйснення операцiї.  
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi 
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються 
у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.  
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим 
пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають 
грошовi кошти та їх еквiваленти як зазначено вище.  
6.3.Власний капiтал  
Акцiонерний капiтал Компанiї у фiнансовiй звiтностi вiдображається за номiнальною 
вартiстю акцiй на звiтну дату, використання вiдповiдних коефiцiєнтiв для врахування 
впливу гiперiнфляцiї згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в 2014 
роцi не здiйснювалось. Зборами акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск 
акцiй у формi капiталiзованих дивiдендiв. Асигнування прибутку у формi капiталiзованих 
дивiдендiв збiльшують власний капiтал Компанiї.  
Iнший додатковий капiтал Компанiї збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi з 
дооцiнкою (уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання).  
Дооцiнка основних засобiв (примiщень та обладнання) проводиться на пiдставi ведення 
облiкової полiтики iз застосуванням переоцiненою вартiстю основних засобiв згiдно з 
МСБО 16.  
6.3.1.Статутний капiтал: Статутний капiтал Компанiї становить 739 295,тис.грн. який 
подiлено на 2 957 182 501 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.  
6.3.2. Протягом звiтного перiоду вiдбулось зменшення розмiру додаткового капiталу в 
результатi змiни облiкової полiтики, виправлення поимлок, коригування вартостi ранiше 
дооцiнених активiв та нарахування зносу на майно, надбане за рахунок цiльових коштiв, i 
станом на 31.12.2014 становить 152 442.грн. ( в т.ч. капiтал в дооцiнках – 96 731тис.грн.) 
6.3.3.Резервний капiтал складає 143,0тис.грн.  
6.3.4.Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток):  
Протягом 2014 року непокритий збиток зменшився на 479 тис. грн. за рахунок отриманого 
прибутку.  
6.4 Дивiденди  
Можливiсть Компанiї повiдомляти й виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання 
чинного законодавства України. Дивiденди за звичайним акцiями вiдображаються в 
фiнансовiй звiтностi як використання нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення.  
Нарахування дивiдендiв протягом 2014 року не проводилось, оскiльки на кiнець звiтного 



перiоду Держгеонадрами України - органом, що управляє корпоративними правами 
Компанiї, прийнято рiшення про те, що прибуток, який отриманий Компанiєю за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi, спрямувати в повному обсязi 
на розвиток виробництва. 
6.5 Оподаткування  
Податок на прибуток вiдображається в складi прибутку або збитку в повному обсязi, за 
винятком сум, що вiдносяться до операцiй, вiдображених у складi iншого сукупного доходу, 
або до операцiй iз власниками, вiдображених безпосередньо на рахунках власних засобiв, 
якi, вiдповiдно, входять в склад iншого сукупного прибутку або безпосередньо в складi 
власних засобiв.  
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розмiру 
оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, 
що дiяли станом на звiтну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результатi 
уточнення сум податку на прибуток за попереднi звiтнi перiоди. 
6.6 Зобов'язання Компанiї 
Зобов'язання Компанiї, класифiкуються як довгостроковi (строк погашення понад 12 
мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).  
6.6.1 Довгостроковi зобов’язання  
Iншi довгостроковi зобов’язання:  
Небанкiвськi довгостроковi позики: - вiд нерезидентiв – 39 862,9тис.грн. - вiд резидентiв – 9 
999тис.грн.  
Витрати на позики, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 
виробництвом квалiфiкованих активiв, якi є активами, що вимагають значного перiоду часу 
пiдготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартостi таких активiв.  
Усi iншi витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому перiодi, у 
якому вони виникли.  
6.6.2 Поточнi зобов’язання  
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка 
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг в сумi 45 468,0тис.грн.  
Короткостроковi кредити банкiв – 2 152 тис.грн.  
Векселi виданi – 31 000 тис.грн. Зобов’язання iз страхування – 14 640 тис.грн. 
Зобов’язання з оплати працi складають 10 350,0тис.грн. Забезпечення на оплату вiдпусток 
працiвникiв Компанiєю не створювалися.  
7.Розкриття показникiв звiту про сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати) 
7.1.Доход вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг  
Дохiд визнається Компанiєю у разi, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї 
вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  
Дохiд визнається за справедливою вартiстю реалiзацiї, за винятком знижок, вiдшкодувань та 
iнших податкiв i зборiв з обороту.  
Нижче наведенi критерiї, при дотриманнi яких визнається дохiд:  
Реалiзацiя продукцiї: доходи визнаються, коли значна частина ризикiв i вигiд вiд права 
власностi на товари переходить покупцевi, як правило, при вiдвантаженнi товарiв.  
Надання послуг: доходи вiд надання послуг визнаються в тому перiодi, коли цi послуги 
були наданi, виходячи з договiрної вартостi наданих послуг. У випадку, коли результати за 
певним договором не можуть бути достовiрно оцiненi, дохiд визнається тiльки в тiй мiрi, в 
якiй понесенi витрати можуть бути вiдшкодованi.  
Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.  
Доход вiд реалiзацiї Компанiєю отримано вiд виконання робiт за основними видами 
дiяльностi, зокрема : 
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах (КВЕД 71.12)  
- розвiдувальне бурiння ( КВЕД 43.13); 
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування (КВЕД 70.22)  



До складу доходу вiд реалiзацiї входить дохiд вiд виконання державного замовлення з 
приросту запасiв корисних копалин.  
7.2.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  
Собiвартiсть виконаних робiт визначена згiдно кошторисiв робiт. 
7.3.Iншi операцiйнi доходи  
До iнших операцiйних доходiв увiйшли:  
- доходи вiд операцiйної оренди активiв (обладнання, примiщень та споруд) – 37 361,0тис. 
грн;  
- доходи вiд здiйснення валютних операцiй -1 444 тис.грн.;  
- доходи списання безнадiйної кредиторської заборгованостi -4 742тис.грн.;  
7.4.Адмiнiстративнi витрати  
До адмiнiстративних витрат увiйшли витрати на утримання адмiнiстративного апарату та 
iншi витрати пов’язанi з управлiнням Товариства в загальнiй сумi 51 271,0тис.грн. 
7.5.Iншi операцiйнi витрати  
Загальна сума iнших операцiйних витрат Компанiї за 2014р. становила 47 170,0тис.грн. В 
т.ч.: 
- курсовi рiзницi – 24 121,0 тис.грн. 
- штрафи , пенi , неустойки -3 923,0тис.грн.,  
- утримання об’єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення та 
пiльговi пенсiї- 8 496,0 тис.грн.  
- витрати на утримання об’єктiв, що перебувають в очiкуванi фiнансування в межах 
державного замовлення та iн.  
7.6.Iншi фiнансовi доходи Доходи, отриманi вiд розподiлу прибутку вiд дiяльностi договорiв 
про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, в сумi 4 740 тис.грн. Вiдсотки, нарахованi на залишки 
по рахунках в банкiвських установах -944,0 тис.грн.  
7.7.Фiнансовi витрати Витрати, пов’язанi з залученням позикового капiталу - 2 297тис.грн.  
8.Звiт про рух грошових коштiв  
Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог ПБО, у частинi, що не 
суперечить МСФО. 
8.1.Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  
8.1.1. Сумарнi надходження вiд операцiйної дiяльностi становлять 170 775тис.грн.  
8.1.2.Витрачання на оплату:  
Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 72 841тис.грн.; 
Витрачання на оплату працi - 40 790тис. грн.; 
Витрачання на оплату податкiв i зборiв - 32 313тис.грн.;  
8.2.Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi  
Впродовж 2014 року надходження вiд iнвестицiйної дiяльностi склали 3 214тис.грн., 
витрачання на iнвестицiйну дiяльнiсть – 484тис.грн.  
8.3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  
Сума отриманих позик становить 1 959тис. грн. 
9.Звiт про змiни у власному капiталi  
На початок року власний капiтал Товариства становив 683 138тис. грн. Протягом року 
власний капiтал збiльшився на 71 902 тис. грн. за рахунок: 
- отриманого прибутку – 437тис.грн.; 
- дооцiнки активiв – 57 315 тис.грн.; 
-коригування суми додаткового капiталу - 14 150тис.грн. 
10. Фактичнi та потенцiйнi зобов’язання 
Податковi ризики 
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, 
продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є 
нечiткими i тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними i державними органами, а 
також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є 



непоодинокими.  
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до 
законодавства, що регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала i сплатила усi необхiднi 
податки. У випадку ймовiрностi вiдтоку ресурсiв Компанiєю будуть нарахованi вiдповiднi 
резерви, виходячи з найгiрших оцiнок керiвництва.  
Компанiєю визначаються окремi потенцiйнi зобов’язання, пов’язанi з оподаткуванням, 
нарахування яких у фiнансовiй звiтностi не вимагається. Такi потенцiйнi податковi 
зобов’язання можуть виникнути, i Компанiя повинна буде сплатити додатковi суми 
податкiв.  
Юридичнi питання 
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя є об’єктом судових позовiв i претензiй. На думку 
керiвництва, ймовiрнi зобов’язання (за їх наявностi), що можуть виникнути у результатi 
таких позовiв або претензiй, не матимуть iстотного негативного впливу на фiнансовий стан 
або результати дiяльностi Компанiї в майбутньому. Вiдповiдно, резерв пiд такi зобов’язання 
в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не створювався. 
Вартiсть чистих активiв Компанiї 
Вартiсть чистих активiв Компанiї, створеної у формi публiчного акцiонерного товариства, є 
не меншою зареєстрованого статутного фонду.  
11. Критичнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi в оцiнках.  
Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках – критичнi облiковi оцiнки.  
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також 
пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва 
здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату 
пiдготовки фiнансової звiтностi. «Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для 
вiдображення як фiнансового стану Компанiї, так i результатiв її дiяльностi.  
Критична облiкова оцiнка вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб’єктивних або 
комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за 
своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, 
виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, тенденцiй та iнших методiв, якi 
керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо 
того, як вони можуть змiнитися у майбутньому.  
Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до 
результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або 
зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.  
Знос i амортизацiя 
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв 
корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть 
змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури 
та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного 
використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко 
вгадати, i припущення СК щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. 
Деякi активи i технологiї, в якi iнвестувала Компанiя кiлька рокiв тому, усе ще знаходяться 
в процесi спорудження i забезпечують базу для нових технологiй. Строки корисного 
використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на 
рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку 
iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування 
коригуються на перспективнiй основi. 
Зменшення корисностi нефiнансових активiв 
Компанiєю здiйснюються суттєвi iнвестицiї в основнi засоби i нематерiальнi активи. Цi 
активи тестуються, як зазначено вище, на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за 
наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що 
вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, 
включають таке: суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на 



iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у 
використаннi активiв або в загальнiй бiзнес-стратегiї Компанiї, включаючи активи, стосовно 
яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, 
знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата 
коштiв у розвитку активiв. 
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках 
керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, 
оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, 
припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i 
послуг. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести 
до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. 
Судовi спори i претензiї  
Компанiя може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди 
за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний 
ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню 
ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. 
Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення 
суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, 
що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою. 
12. МСФЗ та iнтерпретацiї IFRIC, якi ще не набули чинностi 
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової 
звiтностi, не застосовувались. Компанiя планує застосовувати цi стандарти, коли вони 
набудуть чинностi. 
13. Значнi правочини  
Значним правочином в Компанiї вважається правочин, предметом якого є вартiсть майна 
або послуг на суму бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi на 
початок звiтного перiоду. Так, в 2014 роцi цей показник становить 168 092,2тис. гривень.  
Таких правочинiв Компанiєю в 2014 роцi не вчинялося.  
14.Подiї пiсля звiтного перiоду  
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансове становище 
Компанiї на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що 
вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до 
фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.  
Впродовж перiоду пiдготовки звiтностi за 2014 рiк суттєвих подiй, що вимагали б 
коригування статей фiнансової звiтностi Компанiї, не вiдбувалось. 
 


