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за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні.
Протягом 2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України
зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 1 січня 2019 року до 23,6862 гривень за долар
США на 31 грудня 2019 року. Протягом 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку
з 18,0% до 13,5%.
Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних
обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних
надходжень від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року.
У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального
ВВП, становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари,
а також зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався
впродовж переважної частини 2019 року.
Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до
рівня В. Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну
та бюджетну політику, а також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ.
Наприкінці 2019 року міжнародне рейтингове агентство Moody 's Investors Service підтвердило
суверенний кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило
стабільний прогноз на позитивний.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також
те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Підприємства.
Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної
діяльності та розвитку Підприємства.
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати
вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у звітному періоді.
2.

Основа складання фінансової звітності

Заява про відповідність
Фінансова звітність Підприємства була підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової
звітності ("МСФЗ").
Основа оцінки
Дана фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком основних
засобів, щодо яких Підприємство використовує модель обліку за собівартістю та використало
справедливу вартість основних засобів та нематеріальних активів, визначену незалежним
оцінювачем. Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всі
суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.
Перше застосування МСФЗ
Підприємство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що
закінчується 31 грудня 2019 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ
1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2018 року.
Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ включає:
а)
узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його власним капіталом
за МСФЗ для обох дат, а саме:
i)
дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2018 року;
ii)
дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій
звітності суб'єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2018 року;
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1.

Загальна інформація

Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (далі – ДП ЖБТЗ, підприємство) є
державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності і є повним
правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків державного підприємства
«Житомирський ремонтно-механічний завод».
Регулювання, контроль та координація діяльності підприємства здійснюється Державним концерном
«Укроборонпром» (далі- Концерн) як уповноваженим суб’єктом господарювання з управління
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.
ДП ЖБТЗ здійснює свою діяльність згідно Статуту, затвердженого наказом Генерального директора
ДК «Укроборонпром» від 19.01.2018 року № 14 (нова редакція).
Форма власності – державна.
Організаційно – правова форма господарювання – державне підприємство.
Місцезнаходження ДП «ЖБТЗ» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: Житомирський
район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби народів,1.
Фактичне місцезнаходження: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби народів. 1.
ДП «ЖБТЗ» має на праві постійного користування три земельні ділянки загальною площею 46.0314
га, які оформлені Державними актами на право постійного користування ЯЯ№078334, ЯЯ№078335,
ЯЯ№078336 від 19.02.2009 року.
Основним напрямком діяльності державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод»,
відповідно до Статуту, є виробництво військових транспортних засобів, ремонт та технічне
обслуговування готових металевих виробів, ремонт і технічне обслуговування машин та
устаткування промислового призначення, ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів,
машин та устаткування та ін.
Для здійснення своєї діяльності підприємство має ліцензію АВ №597955 на розроблення,
виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію військової техніки та військової зброї,
видану Міністерством економічного розвитку і торгівлі 09.04.2013 року із необмеженим терміном дії.
Облікова кількість штатних працівників підприємства станом на 31.12.2019 року складає 639 чол.
ДП «ЖБТЗ» не має філій, відділів та інших відокремлених підрозділів.
Умови функціонування та економічна ситуація
Підприємство здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається
ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається.
Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках
капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої
торгівлі.
Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні
залишається нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну
програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці,
державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з метою
забезпечити умови для відновлення економіки в країні.
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає
уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та
міжнародних фінансових установ.
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б)

узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період у найостаннішій
річній фінансовій звітності суб'єкта господарювання (за 2018 рік). Відправною точкою для
такого узгодження є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий період.
Узгодження статей звітності та власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року
представлено наступним чином:
1 січня 2018, тис. грн
(дата переходу на МСФЗ)

Активи
Необоротні
активи
Нематеріальні
активи
первісна вартість
накопичена
амортизація
Незавершені
капітальні інвестиції
Основні засоби

31 грудня 2018, тис. грн

Ряд
ок

Поя
сне
ння

1000

х

1 043

359

1 402

874

322

1 196

1001

1

1 354

412

1 766

1 356

412

1 768

1002

1,2

311

53

364

482

90

572

1005

3

5 310

113

43

5 466

1 466

-169

1 297

-3

ПСБО

Виправ
лення
помило
к

Вплив
переходу
на МСФЗ

МСФЗ

ПСБО

1010

х

15 930

первісна вартість

1011

1,4

87 130

Знос
Відстрочені
податкові активи
Усього за
розділом 1
Оборотні активи

1012

1,2,4

71 200

3

1045

5

17 281

(17 281)

1095

х

39 564

(17 171)

265 939

288 332

25 765

578 849

1 707

(15 959)

564 597

(4 231)

162 282

(1 707)

193 529

42 741

(10 021)

Запаси

1100

Виправ
лення
помило
к

Вплив
переходу
на МСФЗ

МСФЗ

265 537

281 464

20 005

-55

195 749

215 699

1 727 857

1 814 987

94 784

-37

1 727 857

1 822 604

1 462 320

1 533 523

74 779

18

1 532 108

1 606 905

(3 420)

0

-55

192 482

218 192

221 730

(9 397)

(10 944)

201 389

148 656

(9 397)

(10 733)

128 526

3 420

Виробничі запаси
Незавершене
виробництво
Готова продукція

1101

6

166 513

1102

Х

193 529

1103

7

218 793

218 647

30 319

Товари
Дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками:
За виданими
авансами
З бюджетом
У тому числі з
податку на прибуток
Інша поточна
дебіторська
заборгованість
Гроші та їх
еквіваленти
Готівка

1104

Х

14

14

14

1125

Х

3 952

3 952

315 896

(88)

1130

8

163 709

163 501

163 790

(326)

1135

Х

47 191

47 191

12 156

(240)

11 916

1136

Х

2 979

2 979

12 153

(240)

11 913

1155

9

4 110

3 895

3 054

288

1165

Х

2 430

2 430

20 150

1 707

4

1 865

(212)

(2 080)

42 741
(211)

30 108
14
315 808

-

(244)

163 464

3 098

20 150

1166

х

2

2

2

2

Рахунки в банках
Витрати майбутніх 1170
періодів
Інші оборотні
1190
активи
Усього за
1195
розділом II
1300
БАЛАНС

Х

2 428

2 428

20 148

20 148

Х

36

36

13

13

8

13 957

13 957

7 016

7 016

Х

814 234

3 576

(18 251)

799 559

743 805

(9 763)

(11 188)

722 854

х

853 798

(13 595)

247 688

1 087 891

769 570

(9 818)

181 294

941 046

1167

1.Власний
капітал
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Зареєстрований
(пайовий) капітал
Додатковий
капітал
Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
Усього за
розділом 1
ІІ. Довгострокові
зобов`язання і
забезпечення
Відстрочені
податкові
зобов’язання
Довгострокові
кредити банків
Усього за
розділом ІІ
ІІІ. Поточні
зобов’язання і
забезпечення
Короткострокові
кредити банків
Поточна
кредиторська
заборгованість за:
Товари, роботи,
послуги
Розрахунками з
бюджетом
Розрахунками зі
страхування
Розрахунками з
оплати праці
Поточна
кредиторська
заборгованість за
одержаними
авансами
Поточні
забезпечення
Доходи майбутніх
періодів
Інші поточні
зобов’язання
Усього за
розділом ІІІ
БАЛАНС

1400

Х

20 114

20 114

20 114

20 114

1410

Х

25 941

25 941

25 941

25 941

1420

Х

(38106)

(13 523)

220 654

169 026

9 038

(9 875)

130 155

129 318

1495

х

7 949

(13 529)

220 654

215 081

55 093

(9 875)

130 155

175 373

1500

5

29 129

29 129

31 927

31 927

1510

х

279 333

1595

х

279 333

31 927

31 927

1600

х

138 500

1615

10

121 979

1620

х

37

1625

х

26

41

66

1630

х

126

3

1635

х

282 241

1660

х

1665

279 333
0

29 129

308 462

138 500

243104

119 766

182 056

37

32 743

32 743

129

259

259

282 241

179 256

3 621

3 621

5 199

х

128

128

122

1690

х

19 858

(72)

74

19 860

71 738

57

1695

х

566 516

(72)

(2 095)

564 348

714 477

57

19 212

733 746

1900

х

853 798

(13 595)

247 688

1 087 891

769 570

(9 818)

181 294

941 046

-

(2 213)

-

243 104

-

(2 222)

-

179 834

179 256

21 434

26 633
122
71 795

Пояснення до узгодження власного капіталу
1

Переоцінка необоротних активів

2

Перерахунок зносу переоцінених необоротних активів за 2018 рік

3

Знецінення капітальних інвестицій

4

Коригування вартості ОЗ (рядок 1011 - 18 тис. грн., рядок 1012 - 21 тис. грн., рядок 1420 - 3
тис. грн.)

5

Перерахунок ВПА та ВПЗ станом на 31.12.2018

6

Знецінення виробничих запасів
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за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
7

Знецінення готової продукції

8

Згортання податкових зобов’язань та податкового кредиту з авансами отриманими та
наданими (рядок 1130, рядок 1690 - 7 568 тис. грн., рядок 1190, рядок 1635 - 3 532 тис. грн.)

9

Перерахунок резерву сумнівних боргів (рядок 1155 - 244 тис. грн.)

10

Списання кредиторської заборгованості з виниклим строком позовної давнини (рядок 1615 2 222 тис. грн.)

Безперервність діяльності
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року збиток Підприємства складав 124 738 тис. грн. (2018
р.: збиток – 19 503 тис. грн.). За звітний рік, Підприємство мало негативний грошовий потік в сумі
14 520 тис. грн. Ці умови вказують, що існує певна невизначеність, що може поставити під значний
сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Керівництво вважає, що Підприємство буде спроможне управляти своєчасністю виплати поточних
зобов'язань, так як ці зобов'язання переважно представлені торговою кредиторською
заборгованістю.
Керівництво Підприємства вважає, що підготовка цієї фінансової звітності на основі припущення, що
Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою,
оскільки Підприємство і ДК «Укроборонпром» вжили певних ініціатив, направлених на покращення
фінансових показників діяльності та ліквідності Підприємства, включаючи, але не обмежуючись
наступним:
-

Підприємство продовжує вести переговори з існуючими та потенційними кредиторами щодо
реструктуризації існуючої заборгованості та/або укладання мирових угод про врегулювання
судових спорів. Зокрема, Підприємством укладено договори про реструктуризації
заборгованості на загальну суму 23 230 тис. грн. та мирові угоди на загальну суму 8 392 тис.
грн., на стадії укладання мирова угода з ДГЗІФ «Укрінмаш» на суму 15 470 тис. грн.

-

Підприємство забезпечує юридичний захист Підприємства у судових справах, в тому числі із
залученням до консультацій спеціалістів ДК «Укроборонпром»;

-

Підприємство виконує державний контракт на виконання робіт за державним оборонним
замовленням та очікує отримати за результатами їх виконання в наступному році від замовника
1 294 718 тис. грн.

-

Підприємство спрямовує свої зусилля на подальше укладання аналогічних контрактів на
довготривалий період (не менше 36 місяців). Підприємством укладений державний контракт з
Міністерством оборони України №342/3/5/19/49 від 29.12.2019 року на виконання робіт за
державним оборонним замовленням на загальну суму 139 437 тис. грн ;

-

Підприємство вживає необхідні заходи щодо забезпечення оптимізації витрат, економного
використання грошових коштів та ресурсів. Заходи з оптимізації операційних витрат
здійснюються шляхом організації закупок матеріальних цінностей та послуг через
систему прозорих та конкурентних онлайн аукціонів

На думку керівництва, поєднання вищезазначених заходів та інших дій дасть можливість
Підприємству продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність не
містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації
відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби
Підприємство було не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі
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Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності
Нові та переглянуті стандарти, які застосовуються у поточному році
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Компанія не застосовувала жоден з наведених нових
або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу:
- МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, які
починаються на або після 1 січня 2021 року).
- МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) – Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або
спільне підприємство інвестором (вступають у силу для річних
- Поправки до МСФЗ 3 – Визначення бізнесу (вступають у силу для угод придбання з початку
річного звітного періоду, який починається з 1 січня 2020
- Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – Визначення суттєвості (вступають у силу для річних періодів,
які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 – Реформа базової процентної ставки (вступають у
силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020
- Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (поправки, які фактично є оновленнями,
вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
- Поправки до МСБО 1 – Подання фінансової звітності: класифікація зобов’язань на поточні і
довгострокові (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або
після цієї дати).
Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні основи;
МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу
- Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією COVID-19
(поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення надання полегшення
застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно застосувати поправку до будь-якої
фінансової звітності - проміжної або річної – яка же не була затверджена до випуску).
Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати
істотний вплив на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах
3.

Істотні облікові судження, оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва винесення
суджень та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційних зобов'язань, які
представлені у звітності на дату фінансової звітності та відображених сум доходів від реалізації
товарів, робіт та послуг за звітний період. Оцінки та судження базуються на досвіді керівництва та
інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, котрі припускаються достовірними у
відповідності до обставин. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки, якщо цей
перегляд впливає як на поточний, так і майбутні періоди.
Судження
В ході застосування облікової політики керівництвом Підприємства, крім облікових оцінок, були
зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі
судження, зокрема, включають припущення щодо безперервності діяльності Підприємства.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел
невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства
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Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи
контроль за валютними та митними операціями, продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних
і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору
різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство
дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та
відрахування були сплачені або нараховані. Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації,
що не були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними
органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити
суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або імовірність
будь-якого несприятливого результату.
Податковий Кодекс України не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення
податкового боргу з суб’єктів господарювання, на яких поширюються судові процедури, визначені
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що
діяв до 21 жовтня 2019 року.
Підприємство проводить операції з пов'язаними сторонами. Існує можливість того, що зі зміною
тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів відповідно до нового
Податкового кодексу такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження таких
операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва, вони будуть незначними.
Переоцінка основних засобів
Підприємство залучало професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
своїх основних засобів станом на 31 грудня 2017 року. Справедлива вартість була визначена на
основі амортизованої вартості заміщення із застосуванням витратного підходу або ринкових даних
відповідно до Міжнародних стандартів оцінки. (Примітка 5).
Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів вимагає від керівництва
застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під
час визначення строків корисного використання активів керівництво враховує умови очікуваного
використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися
такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування
майбутніх норм амортизації. Зміна очікуваних строків корисного використання обліковується
перспективно.
Станом на 31 грудня 2017 року в результаті оцінки справедливої вартості основних засобів,
проведеної професійними незалежними оцінювачами, строки корисного використання основних
засобів Підприємства не були переглянуті.
Станом на 31 грудня 2019 року строки корисного використання основних засобів не змінювались.
Зменшення корисності нефінансових активів
Основні засоби та нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих
випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Серед
факторів, які Підприємство вважає такими, що дають підстави для перегляду зменшення корисності,
є наступні:
-

-

істотні зміни, що мали негативні наслідки для підприємства, відбулися протягом періоду або
очікуються в найближчому майбутньому в технологічних, ринкових, економічних або юридичних
умовах, в яких працює підприємство, або на ринку, для якого призначений відповідний актив;
протягом періоду істотно збільшилися ринкові процентні ставки або інші ринкові показники
прибутковості інвестицій, і ці збільшення, ймовірно, вплинуть на ставку дисконту, яка
використовується при обчисленні вартості використання активу, і істотно зменшать суму його
очікуваного відшкодування;
балансова вартість чистих активів підприємства перевищує її ринкову капіталізацію;
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-

є докази старіння або фізичного пошкодження активу;
у звітному році відбулись суттєві зміни, які негативно вплинуть на підприємство, або такі зміни
очікуються в найближчому майбутньому і вони змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи
запланованого використання активу. До числа таких змін відносяться: простій активу, плани
припинення або реструктуризації діяльності, в якій використовується актив, плани реалізації
активу до настання раніше визначеної дати вибуття, а також переоцінка терміну корисної
служби активу з визначеного в невизначений.

Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій у
майбутньому, майбутньої прибутковості активів, припущення щодо ринкових умов у майбутніх
періодах, розвитку технологій, змін у законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані у
розрахунку вартості використання активу та включають прогнози щодо майбутніх грошових потоків і
вибір відповідної ставки дисконтування. Підприємство оцінює ці припущення на дату балансу, тому
реальні результати можуть відрізнятись від припущень. Зміни обставин, припущень й оцінок
керівництва можуть спричинити збитки від зменшення економічної корисності активів у відповідних
періодах.
Підприємство слідкує за внутрішніми та зовнішніми індикаторами зменшення корисності
матеріальних та нематеріальних активів.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років індикаторів зменшення корисності основних засобів та
нематеріальних активів не було виявлено.
Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інші виплати працівникам
Оскільки, протягом звітного періоду, в середньому 8 працівників Підприємства отримувало пільгову
пенсію, та приблизно така ж середня кількість працівників отримувало інші виплати у зв’язку із
виходом на пенсію, Керівництво прийшло до висновку, що загальна сума зобов’язань з виплат
працівникам за планами із визначеними виплатами не є суттєвою та не визнавало їх у цій фінансовій
звітності.
Забезпечення за судовими процесами
Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами.
Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництвом можливих втрат, що можуть бути
понесені в результаті негативних судових рішень. Підприємством зроблено припущення, що по всіх
судових справах, у яких ДП ЖБТЗ виступає відповідачем, суди будуть виграні.
Оцінка очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків – це суттєва оцінка, яка передбачає визначення методології
оцінки, моделей та вхідних параметрів. Наступні компоненти мають значний вплив на оціночний
резерв під кредитні збитки: визначення дефолту, значне підвищення кредитного ризику, ймовірність
дефолту, заборгованість на момент дефолту і розмір збитку в разі дефолту, а також моделі
макроекономічних сценаріїв. Підприємство регулярно аналізує та перевіряє коректність моделей і
вхідних параметрів для зменшення різниці між оцінкою очікуваного кредитного збитку та фактичним
кредитним збитком.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць тією мірою,
якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати
оподатковувану тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми
відстрочених податкових активів, що можуть бути визнані на основі вірогідного часу виникнення та
суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегії податкового планування.
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Основні положення облікової політики

4.

Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання цієї фінансової звітності Підприємства є українська
гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Підприємства, вважаються
операціями в іноземних валютах.
Операції в іноземних валютах
Всі операції в іноземній валюті враховуються у функціональній валюті за поточним валютним курсом
на дату здійснення операції. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному
визнанні відображаються у функціональній валюті за поточним курсом на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті,
перераховуються та відображаються у звіті про фінансовий стан за поточним курсом на дату
складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при розрахунку за монетарними статтями, визнаються у складі:
інших операційних доходів (витрат) щодо поточних активів і зобов’язань,
інших доходів (витрат) щодо необоротних активів,
у складі фінансових доходів (витрат), або у складі іншого сукупного доходу щодо
довгострокових зобов’язань.
.
Основні засоби

-

До 31 грудня 2017 року основні засоби відображались за історичною вартістю, за вирахуванням будьякого накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Підприємство використало
справедливу вартість основних засобів як доцільну собівартість станом на дату переходу до МСФЗ,
а саме 1 січня 2018 року. Керівництво використало результати оцінки основних засобів, виконаної
незалежними професійними оцінювачами, для визначення їхньої справедливої вартості.
Починаючи з 1 січня 2018 року Підприємство використовує модель обліку за собівартістю. Після
визнання активом, об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Собівартість об'єкта основних засобів включає в себе:

-

ціну його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання
після вирахування торговельних знижок та цінових знижок,

-

будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом,

-

первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення
території, на якій він розташований, зобов’язання за якими прийняті на себе Компанією або
покладені на неї вимогами законодавства.

Об’єкт основних засобів визначається інвентарним об’єктом як конструктивно відокремлений
предмет призначений для виконання певної роботи з усіма пристосуваннями і приладдям та
вводиться в експлуатацію на підставі рішення, яке прийняв орган, наведений у додатку 5
«Професійні судження», і затвердив керівник Компанії. У документі на введення в експлуатацію
зазначений орган має визначити:
- компоненти (інвентарні/субінвентарні об’єкти), з яких складається об’єкт (при їх наявності),
- вартість об’єкта (компонентів),
- строки служби об’єкта (компонентів) і
- ліквідаційну вартість об’єкта (компонентів).
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Матеріальні об’єкти зі строком корисної експлуатації більше одного року, собівартість яких на дату
введення в експлуатацію не перевищує встановлену Податковим кодексом України суму для
визначення основного засобу, за рішенням органу, визначеного у додатку 5 «Професійні судження»,
визнаються у складі інших необоротних активів, об’єднаних в групу «Малоцінні необоротні
матеріальні активи».
Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як товари
для перепродажу та враховуються відповідно до глави 6 «Запаси» цього розділу.
Підприємство розділяє витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види:
- утримання і техобслуговування;
- ремонт;
- модернізація.
Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту основних засобів, який обліковується окремо,
капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який припиняє визнаватись.
Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив,
залежно від обставин, тоді, коли існує вірогідність отримання Підприємством майбутніх економічних
вигід, пов’язаних із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати на
ремонт і обслуговування включаються до звіту про сукупний дохід протягом того фінансового
періоду, у якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або коли
більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу.
Прибутки та збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою
вартістю основних засобів, визнаються у звіті про сукупний дохід. Після продажу переоцінених
активів суми, включені до складу капіталу у дооцінках, переводяться до складу нерозподіленого
прибутку.
Сума, яка підлягає амортизації – це первісна вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням
його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Підприємство
одержало б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів, після вирахування очікуваних
витрат на вибуття, якби даний актив досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде
перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Знос основних засобів нараховується з метою списання первісної або справедливої вартості за
мінусом залишкової вартості, протягом строку їх використання застосовуючи прямолінійний метод.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів визначається експертним шляхом при
передачі об’єктів основних засобів в експлуатацію та зазначається в наказі по підприємству. Строки
корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:
Будівлі
Споруди
Передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби

не менше 20 років
не менше 15 років
не менше 10 років
не менше 2- 5 років
не менше 5 років
не менше 4 років
не менше 5 років

Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля,
якщо інше не установив орган, визначений у додатку 5 «Професійні судження».
Нарахування амортизації на актив починається з моменту готовності активу до експлуатації і
нараховується у місячному розмірі до дати припинення його визнання.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних
засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, понесених при
будівництві. Незавершене будівництво не амортизується. Знос незавершеного будівництва,
аналогічно основним засобам, починається з моменту готовності цих активів до експлуатації, тобто
коли вони перебувають у тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна було використовувати за
призначенням, визначеним керівництвом. Незавершене будівництво включає також суми передплат
за основні засоби.
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Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знецінення. Подальші витрати на нематеріальні активи капіталізуються
тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, втілені у конкретних
активах, до яких вони відносяться. Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді, в якому
вони були понесені.
Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного
використання нематеріальних активів, який, як передбачається, не перевищує період у десять років.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На дату складання річного балансу Підприємство переглядає балансову вартість своїх основних
засобів та нематеріальних активів з метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи
зазнали збитку від зменшення корисності. У разі виявлення ознак зменшення корисності певного
активу або групи активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів
відносно незалежно від інших активів, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого
активу або групи активів.
Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів суттєво менша їх
балансової вартості, такий об'єкт або група об'єктів вважається знеціненими, і потрібно нарахувати
резерв під знецінення.
Якщо неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, то Компанія
визначає суму очікуваного відшкодування для центру доходів (групи основних засобів), куди
включається цей актив (центр доходів для активу). Центром доходів може служити група активів, яка
виробляє продукцію, для якої є активний ринок, навіть якщо Компанія використовує всю продукцію,
що випускається для своїх виробничих потреб і не продає нічого на сторону.
Центри доходів повинні, по можливості, залишатися незмінними від одного звітного періоду до
іншого.
Якщо активи об'єднані в центр доходів, перевірка на знецінення та розрахунок збитку / прибутку від
знецінення активів проводиться для центру доходів в цілому; метод і послідовність розрахунку такі
ж, як для окремого активу (як описано вище).
У разі виявлення і визначення розміру збитків від знецінення по центру доходів, ці збитки
розподіляються на окремі об'єкти активів в такій послідовності:
- знижується балансова вартість активів, що відносяться до даного центру доходів,
пропорційно їх балансової вартості. При цьому балансова вартість кожного з індивідуальних
активів не може бути нижче будь-якого з перерахованих показників:
o чистої вартості реалізації (якщо її можна визначити);
o вартості при використанні (якщо її можна визначити);
o нуля.
Збиток, що не віднесений на вартість активу внаслідок перерахованих обмежень, пропорційно
розподіляється між усіма іншими активами.
Резерв під знецінення по об'єктах, які обліковуються за собівартістю, включається до складу витрат
періоду в ті ж статті, куди відносяться витрати на амортизацію об'єктів основних засобів, стосовно
яких був нарахований резерв.
Оренда
Об’єктом обліку в операціях оренди є окремий договір оренди.
Після первісного визнання у сумі теперішньої вартості орендних платежів, які ще не здійснені на дату
визнання, оцінка активу у вигляді права оренди здійснюється за первісною вартістю, крім виключень,
передбачених МСФЗ 16 «Оренда».
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Нарахування амортизації об’єктів прав оренди здійснюється на щомісячній основі. З метою
застосування спрощень практичного характеру нарахування амортизації прав оренди не
здійснюється в місяці їх визнання, і здійснюється у місячному розмірі у місяці припинення визнання
незалежно від дати визнання або припинення визнання.
Підприємство не застосовує спрощення практичного характеру щодо обліку компонентів, які не є
орендою разом з компонентом, який є орендою. В договорах оренди, в яких підприємство виступає
орендарем, компоненти оренди відокремлюються від компонентів, які не є орендою і які
обліковуються згідно з іншими стандартами.
Для цілей застосування спрощень практичного характеру активами низької вартості вважаються
активи вартістю менше ніж 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
Права оренди об’єктів низької вартості не визнаються у звіті про фінансовий стан. Орендні платежі
(доходи) в операціях оренди активів низької вартості визнаються лінійним методом протягом терміну
оренди.
У разі суттєвості активи і зобов’язання з оренди відображаються окремими статтями у звіті про
фінансовий стан відповідно у складі необоротних активів та довгострокових зобов’язань.
Активи у вигляді прав оренди, вартість яких не є суттєвою, відображаються у звіті про фінансовий
стан у складі інших необоротних активів із розкриттям детальної інформації у примітках до
фінансової звітності. Зобов’язання за договорами оренди, вартість яких не є суттєвою,
відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших довгострокових і поточних зобов’язань із
розкриттям детальної інформації у примітках до фінансової звітності.
Якщо Підприємство є орендодавцем, при класифікації оренди в якості фінансової або операційної
використовуються вимоги п.63-64 МСФЗ 16 «Оренда». Розподіл орендних платежів за договорами
фінансової оренди здійснюється з використанням ефективної ставки відсотка.
Запаси
Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю та чистої вартості реалізації.
Собівартість включає всі витрати, понесені на придбання запасів та доведення їх до теперішнього
місця розташування та стану.
Передоплати
Передоплати відображаються за фактичною вартістю сплачених коштів, за вирахуванням резервів
під знецінення.
Класифікація фінансових активів.
Класифікація фінансових активів здійснюється виходячи з:
-

бізнес-моделі, використовуваної Підприємством для управління фінансовими активами та
характеристик фінансового активу, пов'язаних з передбаченими договором грошовими
потоками.

Підприємство класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями:
-

фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю;
фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові активи класифікуються як оборотні активи, за винятком фінансових активів з терміном
погашення більше 12 місяців після звітної дати. Ці фінансові активи класифікуються як необоротні
активи.
За винятком торговельної дебіторської заборгованості, Підприємство під час первісного визнання
оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс або мінус
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(у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені
на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції
(згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не
містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15.
Подальша оцінка фінансового активу або фінансового зобов'язання здійснюється відповідно до його
класифікації.
Підприємство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь строк
дії торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ 9. Підприємство
відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну річну дату, щоб
відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання.
Підприємство застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 для оцінки очікуваних кредитних збитків (далі "ОКЗ"), який використовує очікуваний збиток за весь період очікуваного збитку для торгової та іншої
дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська
заборгованість групувалася на базі загальних характеристик кредитного ризику та строку існування
заборгованості.
Відповідно до МСФЗ 9 допустимі збитки оцінюються за будь-якою з наступних основ:
12-місячні ОКЗ: це ОКЗ, які є наслідком можливих подій протягом 12 місяців після звітної дати;
і
- діючі ОКЗ: це ОКЗ, що є результатом усіх можливих подій протягом очікуваного терміну дії
фінансового інструменту.
При визначенні того, чи збільшився кредитний ризик фінансового активу з моменту первісного
визнання та при оцінці ОКЗ, Підприємство вважає, що обґрунтована та підтримувана інформація є
актуальною та доступною без надмірних витрат або зусиль. Це включає в себе як кількісну, так і
якісну інформацію та аналіз, засновану на історичному досвіді Підприємство та обґрунтованій
кредитній оцінці.
-

Підприємство вважає фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що позичальник
сплатить свої кредитні зобов'язання перед Підприємством в повному обсязі.
Оцінка ОКЗ
Підприємство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом у спосіб, що відображає:
a)
об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону
можливих результатів;
b)
часову вартість грошей; та
c)
обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та
прогнози майбутніх економічних умов.
Очікувані кредитні збитки розраховуються на індивідуальній основі.
Очікувані кредитні збитки на індивідуальній основі розраховуються з використанням кастимізованого
сценарію і визначаються як сума очікуваних дисконтованих потоків.
Кредитно-знецінені фінансові активи
На кожну звітну дату Підприємство визначає чи можуть бути фінансові активи віднесені до кредитнознецінених. Фінансовий актив є "кредитно-знеціненим", коли відбулося одне або кілька подій, які
мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу.
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Визнання знецінення
Збитки від знецінення, пов'язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю, включаючи
договірні активи, відображаються як частина інших операційних витрат у звіті про прибутки та збитки.
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість спочатку враховується за справедливою вартістю, а
надалі оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки мінус оціночний резерв під очікувані кредитні збитки.
Підприємство застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні збитки для
торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають внаслідок операцій, що
належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15.
Відповідно до спрощеного підходу для оцінки очікуваних кредитних збитків Підприємство
використовує коефіцієнт погашення заборгованості. Коефіцієнт погашення заборгованості
встановлюється в залежності від:
кількості днів прострочення торгової дебіторської заборгованості (тобто скільки днів з
моменту виникнення заборгованості вона не оплачена); і
- фінансового стану дебітора (тобто чи є дебітор банкрутом, і чи відома керівництву
підприємства додаткова інформація про те, що дебіторська заборгованість не буде погашена
в майбутньому).
Всі фінансові активи Підприємства з метою нарахування оціночного резерву (резерву сумнівних
боргів) розділені на групи. При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується
також додаткова інформація, яка піддається аналізу.
-

Підприємство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на річну звітну дату. Нараховані
суми оціночного резерву відображаються в Звіті про фінансовий стан в складі активів, а витрати по
нарахуванню - в Звіті про прибутки та збитки - в складі інших операційних витрат.
Коли торгова дебіторська заборгованість стає безповоротною, вона списується за рахунок
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум кредитується у
складі прибутку або збитку.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість з основної діяльності нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, і спочатку враховується за справедливою вартістю, а надалі за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Податок на додану вартість (ПДВ)
ПДВ в Україні стягується за двома ставками: 20% при продажу на території Україні та імпорті товарів,
робіт чи послуг та 0% при експорті товарів та виконанні робіт або наданні послуг за межі України.
Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і
виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно
від того, яка подія відбулася раніше, за винятком операцій з реалізації товарів, робіт, послуг для
Міністерства оборони України. Відповідно до ст. 187.7 Податкового кодексу України податкове
зобов’язання у разі постачання товарів, робіт, послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів
виникають по даті зарахування коштів. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку
має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит з ПДВ
виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в момент надходження оплати
постачальнику, або в момент отримання товарів, робіт, послуг залежно від того, яка подія
відбувається раніше.
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У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від
знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках у
банку, які швидко конвертуються у готівку, та депозити з первісним терміном погашення менше трьох
місяців.
Державні гранти
Державні гранти не визнаються доти, доки не має обґрунтованої впевненості в тому, що
Підприємство виконає всі вимоги їх надання, та в тому, що вони будуть отримані. Державні гранти
визнаються у складі прибутку або збитку на систематичній основі протягом тих періодів, у яких
Підприємство визнає відповідні витрати, для компенсування яких ці гранти призначалися. При цьому
державні гранти, основною умовою яких є прийняття Підприємством зобов’язань на придбання,
будівництво або отримання у інший спосіб необоротних активів, визнаються як державні гранти у
звіті про фінансовий стан, із подальшим перенесенням до складу прибутків або збитків на системній
та раціональній основі протягом строку корисного використання відповідних активів.
Резерви
Резерви визнаються тоді, коли Підприємство має теперішнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути
достовірно оцінена. В разі якщо Підприємство очікує компенсації деяких або всіх витрат, пов'язаних
із резервами (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація визнається як окремий актив,
але тільки тоді, коли ймовірність отримання компенсації є цілком реальною. У звіті про сукупний дохід
витрати, пов'язані із резервами, відображаються за вирахуванням суми компенсації. Коли вплив
зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резервів визначається шляхом дисконтування
прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з
урахуванням ризиків, пов'язаних з певним зобов'язанням (за наявності таких ризиків). При
застосуванні дисконтування, збільшення суми резервів, що відображає плин часу, визнається як
фінансові витрати.
Зобов'язання з пенсійних та інших виплат
Державний пенсійний план із визначеними внесками. Підприємство робить визначені єдині соціальні
внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески розраховуються
як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того періоду, у якому вони
були понесені.
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами. Підприємство здійснює виплати
одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективному
договорі.
Керівництво прийшло до висновку, що загальна сума зобов’язань з виплат працівникам за планами
із визначеними виплатами не є суттєвою та не визнавало їх у цій фінансовій звітності.
Доходи
Виручка від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг (дохід за договорами з покупцями)
визнається тоді, коли (або в міру того, як) Підприємство виконує свої обов'язки до виконання за
договором шляхом передачі товарів або послуг (тобто, активів), які підлягають поставці покупцеві. В
момент укладення договору Підприємство визначає, чи виконує воно обов'язок до виконання
протягом періоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до виконання не виконується протягом
періоду, Підприємство виконує обов'язок до виконання в певний момент часу. Товари або послуги
вважаються переданими, коли (або в міру того, як) покупець отримує контроль над ними.
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Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом періоду, Підприємство визнає виручку
протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання обов'язків до виконання. Для оцінки ступеня
виконання обов'язків до виконання Підприємство застосовує методи результатів і методи ресурсів в
залежності від технологічних особливостей виробничого процесу і / або технологічних характеристик
товарів або послуг, а також економічної доцільності.
Виручка оцінюється як частина ціни угоди (яка виключає оцінки змінного відшкодування, які є
обмеженими), що розподіляється на обов'язок до виконання, коли (або в міру того, як) цей обов'язок
до виконання виконується, без податку на додану вартість (ПДВ).
Витрати
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Фінансові доходи та витрати
Витрати за кредитами, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням
або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної вартості цих активів до того часу,
поки активи не будуть, в основному, готові до їхнього використання за призначенням або продажу.
Усі інші витрати за кредитами визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони
були понесені.
Фінансові доходи визнаються у тому періоді, в якому вони нараховуються, беручи до уваги фактичну
дохідність відповідного активу.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на звітну дату по
всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю,
відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за
винятком:
-

ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу,
активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, та під час
здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та

-

щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані
підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час сторнування тимчасової
різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому
майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць та
перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових
збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна
використати оподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані
податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком ситуацій:
-

коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями
від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням
компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток); та
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-

щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні й
асоційовані підприємства у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде
сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого
можна застосувати тимчасову різницю.

На кожну річну звітну дату Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених податкових
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого
податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Підприємством
на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування
яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі
діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Умовні зобов’язання і активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до
фінансової звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує
достатня ймовірність надходження економічних вигід.
Сегментна звітність
Відповідності до вимог МСФЗ 8 "Операційні сегменти" Підприємство має розкривати інформацію про
операційні сегменти, щоб надати можливість користувачам його фінансової звітності оцінити
характер і фінансовий вплив видів економічної діяльності, якими воно займається, та економічні
умови, за яких воно здійснює свою діяльність.
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5.

Основні засоби

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня представлений наступним чином:

Первісна або справедлива вартість
Станом на 01 січня 2018
Виправлення помилки попереднього
періоду
Надходження
Вибуття
Введення в експлуатацію

Будівлі та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інші основні
засоби

1 116 740

477 943
1

35 982

184 322
17

1 814 987
18

22

6 671
(58)

212

804
(52)

7 709
(110)

Переведення в іншу категорію
Станом на 31 грудня 2018
Виправлення помилки попереднього
періоду
Надходження
Вибуття
Введення в експлуатацію
Станом на 31 грудня 2019

(7)
1 116 762

484 550
(20)

36 194
(35)

7
185 098

1 116 762

686
(40)
(9)
485 167

36 139

195
(17)
(2 792)
182 484

873 077

450 267

30 602

179 577

63 668

8 317
(64)

870

637
(46)

936 745

458 520

31 472

180 168
(3)

(20)

ВСЬОГО

Незаверш
ене
будівницт
во
5 423
(282)
3 922
(7 764)
(2)

1 822 604
(55)
881
(77)
(2 801)
1 820 552

1 297

1 891
(826)
2 362

Накопичення амортизація та знецінення
Станом на 01 січня 2018
Виправлення помилки попереднього
періоду
Нараховано за рік
Вибуло
Переведення в іншу категорію
Станом на 31 грудня 2018
Виправлення помилки попереднього
періоду

1 533 523

73 492
(110)
1 606 905
(3)
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Нараховано за рік
Вибуло
Переведення в іншу категорію
Станом на 31 грудня 2019

18 329

3 855
(40)

566
(20)

955 074

462 335

32 018

1 846
(17)
(2 801)
179 193

Балансова вартість
Станом на 01 січня 2018
Станом на 31 грудня 2018
Станом на 31 грудня 2019

243 663
180 017
161 688

27 676
26 030
22 832

5 380
4 722
4 121

4 745
4 930
3 291

24 596
(77)
(2 801)
1 628 620

281 464
215 699
191 932
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Об’єкти соціальної інфраструктури:
- будівля готелю;
- будівля ресторану;
- стадіон;
- басейн;
- будівля гуртожитку
Передоплати за основні засоби станом на 31.12.2019 року відсутні.
Основні засоби, які тимчасово не використовуються, станом на 31.12.2019 року відсутні.
Переоцінка основних засобів
Основні засоби Підприємства, починаючи з 01 січня 2018 року, оцінюються за справедливою
вартістю на кінець звітного періоду, ґрунтуючись на Рівні 3 ієрархії справедливої вартості (вхідні дані
не піддаються спостереженню для активу).
Підприємство залучило професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
своїх основних засобів станом на 01 січня 2018 року із використанням методу вартості заміщення
для більшості груп основних засобів. Справедлива вартість була визначена на основі амортизованої
вартості заміщення або ринкових даних відповідно до Міжнародних стандартів оцінки. Ефект від
переоцінки був відображений станом на 01 січня 2018 року.
6.

Запаси

Станом на 31 грудня 2019 року запаси були представлені наступним чином:

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Інші запаси
Резерв на відшкодування витрат від знецінення
запасів
Всього

31 грудня
2019

31 грудня
2018

01 січня
2018

190 391
43 570
325 987
7
(10 972)

128 526
42 741
30 108
14
-

162 282
193 529
208 772
14
-

548 983

201 389

564 597

Залишки по рахунках запасів відображені за вирахуванням резерву під знецінення запасів, який
складає 10 972 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 0,00 грн., 01 січня 2018 р.: 0,00 грн. ).
7.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Станом на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
була представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги, в тому числі:
за послуги з капітального ремонту БТ техніки
за виготовлення запасних частин до БТ техніки
за інші товари та послуги
Всього

31 грудня
2019

31 грудня
2018

01 січня
2018

30 567
371
6
30 944

307 065
8 713
30
315 808

3 934
18
3 952

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги також включає заборгованість
пов'язаних сторін (Примітка 26).
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Зміни в резерві під знецінення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
були наступними:
2019
18 443
4 800
(5 992)
17 251

Залишок на 1 січня
Нарахування протягом року
Сторнування та використання резерву
Залишок на 31 грудня

2018
17 696
747
18 443

Інформація про схильність Підприємства кредитному і валютному ризикам, а також про збитки від
знецінення, які пов'язані з дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги,
розкривається у Примітці 28.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що виникла за державними
контрактами з Міністерством оборони України, погашається, як правило, протягом від 180 до 720
днів, що пов’язано зі специфікою укладених контрактів. Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги , що виникла за іншими договорами погашається, як правило, протягом
30-60 днів.
Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення наведено у наступній таблиці:
Всього

31 грудня 2019
31 грудня 2018
01 січня 2018

30 944
315 808
3 952

Не
прострочені та не
знецінені

<30
днів

-

21 145
208

Прострочені, але не знецінені
30-90
90-180
180днів
днів
360
днів
112
124
286 084
5 669
803
1 586

>360 днів

30 832
2 786
1 355

8.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша поточна дебіторська
заборгованість та інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша поточна
дебіторська заборгованість та інші оборотні активи були представлені наступним чином:

Передоплати постачальникам, в тому числі:
за матеріали, запасні частини та комплектуючі
за паливо
за інші товари та послуги
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
Частина чистого прибутку
Інші податки та збори
Інша поточна дебіторська заборгованість
Податковий кредит
Всього

31 грудня
2019
208 827
189 432
488
18 907
7 243

31 грудня
2018
163 464
161 065
29
2 370
11 913

6 258
6 436
228 764

3
3 098
7 016
185 494

01 січня
2018
163 501
162 990
122
389
42 122
2 979
2 085
5
3 895
13 957
228 544

Зміни в резерві під знецінення дебіторської заборгованості за виданими авансами, іншої поточної
дебіторської заборгованості та інших оборотних активів були наступними:
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Залишок на 1 січня
Нарахування протягом року
Сторнування та використання резерву
Залишок на 31 грудня

31 грудня
2019
800
218
1 018

31 грудня
2018
800
800

01 січня
2018
800
800

Грошові кошти та їх еквіваленти

9.

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти включали:

Грошові кошти на банківських рахунках
Грошові кошти в касі
Всього

31 грудня
2019
5 627
5 627

31 грудня
2018
20 148
2
20 150

01 січня
2018
2 428
2
2 430

Станом на 31 грудня 2018 року Підприємство розміщувало вільні грошові кошти на депозитних
рахунках:
- 6 000 тис. грн. на термін 23 календарних дні з 29.12.2018 з виплатою процентів по закінченню
терміну вкладу у розмірі 16,5 % річних.;
- 13 960 тис. грн. на термін 11 календарних дні з 29.12.2018 з виплатою процентів по закінченню
терміну вкладу у розмірі 15,5 % річних.
Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 01 січня 2018 року у Підприємства відсутні грошові
кошти, обмежені у використанні.
Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 01 січня 2018 року грошові кошти на поточних
банківських рахунках були розміщені у гривнях в українських державних банках.
10.

Власний капітал

Зареєстрований капітал
Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року зареєстрований та повністю
сплачений капітал становив 20 114 тис. грн.
Розподіл прибутку
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу, визначається на основі даних
фінансової звітності. Відповідно до українського законодавства, якщо власником є держава, то
нарахування та сплата дивідендів визначається окремим Порядком, який затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138 (із змінами та доповнення).Порядком
встановлений розмір дивідендів для Підприємства 30% від чистого прибутку звітного періоду,
розрахованого за даними фінансової звітності.
Дивіденди
Підприємство не нараховувало дивіденди за звітний період, оскільки мало збиток. Підприємством
протягом 2019 року сплачено заборгованість минулих періодів по дивідендах в сумі 2 500 тис. грн.
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за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
11.

Довгострокові та поточні забезпечення

Станом на 31 грудня 2019 року довгострокові та поточні забезпечення були представлені
наступним чином:
Забезпечення Забезпечення за Забезпечення за
гарантійних
судовими
виплатами
зобов’язань
процесами
працівникам

Всього

01 січня 2018 року

-

-

3 621

3 621

Нараховано за рік
Амортизація дисконту
Використано або
сплачено
Зміни у оцінках
31 грудня 2018 року

1 856
622

21 434
-

9 249

32 539

8 905

9 527

1 234

21 434

3 965

26 633

Нараховано за рік
Амортизація дисконту
Використано або
сплачено
Зміни у оцінках
31 грудня 2019 року

-

6 305
-

7 697
-

14 002
-

1 075
159

21 434
6 305

7 388
4 274

29 897
10 738

9

Забезпечення за судовими процесами
Підприємство бере участь у низці судових розглядів як позивач або відповідач. Забезпечення за
судовими процесами являють собою оцінку керівництвом вірогідного відтоку ресурсів Підприємства,
який виникає у разі негативного (несприятливого) рішення суду.
12.

Процентні кредити банків

Станом на 31 грудня 2019 року ефективна відсоткова ставка та валюта кредиту були наступними:

Гривні:
Фіксована ставка
Всього кредитів
За вирахуванням:
короткострокової
частини
Всього
довгострокова
частина
кредитів

Відсоткова
ставка

31 грудня
2019

22%

492 725
492 725

19%

243 104
243 104
243 104

19%

417 833
417 833
138 500

22%

492 725

19%

-

19%

279 333

Відсоткова
ставка

31 грудня
2018

Відсоткова
ставка

01 січня
2018

Станом на 01 січня 2018 року та 31 січня 2018 року Підприємство визнало зобов’язання за кредитами
в сумі 138 500 тис. грн. та 243 104 тис. грн. відповідно як короткострокові зобов’язання через
настання термінів погашення даної частини заборгованості до 12 місяців.
Протягом 2018 року Підприємство сплатило пеню за несвоєчасну сплату відсотків в сумі 59 тис. грн.,
протягом 2019 року сплачено пені за аналогічне порушення в сумі 106 тис. грн. Управлінський
персонал здійснює заходи щодо недопущення прострочення в майбутньому.
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Станом на 31 грудня 2019 року невикористана частина кредиту, доступна для залучення, становить
398 967 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019, на 31 грудня 2018 року та на 1 січня 2018 року кредити банків були
забезпечені чином:
Тип забезпечення
-

Договір кредитної лінії від
26.12.2016 року №1048/31/2

-

Договір кредитної лінії від
28.12.2018 року №1231/31/2

Сума забезпечення

Державна гарантія Міністерства
фінансів згідно ПКМУ №428 від
14.07.16
Державна гарантія Міністерства
фінансів згідно ПКМУ №695-ДСК від
29.08.18

834 000

1 269 000

Всього

13.

2 103 000

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Станом на 31 грудня 2019 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги
була представлена наступним чином:

Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи та послуги, в тому числі:
за сировину, матеріали, запасні частини та
комплектуючі
за послуги
за паливо
за придбання основних засобів
за інші товари та послуги
Всього

31 грудня
2019

31 грудня
2018

01 січня
2018

127 427

177 652

119 559

426
154
38
128 045

2 106
76
179 834

197
10
119 766

Інформація щодо схильності Підприємства валютному ризику і ризику нестачі ліквідності в частині
торгової та іншої кредиторської заборгованості розкривається у Примітці 27.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, як правило, погашається
протягом 45-90 днів.
14.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

Станом на 31 грудня 2019 року поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами була
представлена наступним чином:

Аванси одержані за продукцію
Інші аванси одержані
Всього

31 грудня
2019
244 067

31 грудня
2018
179 256

01 січня
2018
282 241

244 067

179 256

282 241
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15.

Інші поточні зобов'язання

Станом на 31 грудня 2019 року інші поточні зобов'язання були представлені наступним чином:

Заборгованість по відсотках банку
Податковий кредит та податкові зобов’язання
Інша поточна заборгованість за отримані послуги
Всього
16.

31 грудня
2019
8 633
26 913
16 947
52 493

31 грудня
2018
3 924
9 123
58 748
71 795

01 січня
2018
6 128
7 054
6 678
19 860

Податок на прибуток

Компонент (доходів)/витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були
представлені таким чином:
Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок
Всього

2019
13 854
13 854

2018
(2 342)
(2 798)
(5 140)

Узгодження між (доходами)/витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового
прибутку на нормативну податкову ставку за роки, що закінчилися 31 грудня, є такими:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати/(доходи) з податку на прибуток за податковою ставкою у
розмірі 18% (2018 р.: 18%)
Податкові збитки, по яким відстрочені податкові активи не було
визнано
Інші різниці
Витрати/(доходи) з податку на прибуток

2019
(148 112)

2018
7 071

(26 660)

1 273

8 993

-

3 813
13 854

3 867
(5 140)

Інформація про рух відстрочених податкових активів/(зобов’язань) представлена наступним чином:
Відстрочені податкові активи/(зобов’язання) станом на початок
року
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток за рік, визнані
в складі прибутку або збитку
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток за рік, визнані
в складі інших сукупних доходів
Відстрочені податкові активи/(зобов’язання) станом на кінець
року

2019

2018

31 927

29 129

(13 854)

2 798

18 073

31 927

Природа тимчасових податкових різниць є наступною:
i) Основні засоби – різниці між методами амортизації, строками корисного використання, різниці
в принципі визнання ремонтів та модернізацій, різні бази оцінки вартості, а також різниці, що пов’язані
з проведенням незалежної оцінки основних засобів станом на 31 грудня 2017 року;
ii) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – різниці в оцінці, включаючи
резерв сумнівних боргів;
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17.

Чистий дохід від реалізації продукції

Чистий дохід від реалізації продукції представлений наступним чином:
Послуги з ремонтів
Реалізація техніки
Інше
Всього
18.

2019
29 790
13 789
1 496
45 075

2018
839 154
11 693
1 351
852 198

2019
17 253
3 484
758
3 736
4 271
11 722
41 224

2018
518 095
36 909
8 116
41 197
14 520
69 693
688 530

2019
817
107

2018
1 867

874
167
7 097
2 361
1 372
106
12 901

1 915
730

2019
16 664
418
1 025
1 298
3 425
3 789
388
457
5 385
1 895
34 744

2018
16 255
607
12 417
1 618
3 369
3 349
199
262
919
2 063
41 058

Собівартість реалізованої продукції

Собівартість реалізованої продукції представлена наступним чином:
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Податки, крім податку на прибуток
Амортизація
Послуги підрядників і постачальників
Загальновиробничі витрати
Всього
19.

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи представлені наступним чином:
Примітки
Оприбуткування ТМЦ в результаті інвентаризації
Відсотковий дохід
Зміни у забезпеченнях за судовими справами та
інших забезпеченнях
Дохід від списання понесених витрат
Дохід від реалізації запасів
8, 9
Сторнування резерву сумнівних боргів
Списання кредиторської заборгованості
Одержані штрафи, пені, неустойки
Дохід від соціальної інфраструктури
Інші доходи
Всього
20.

12
2 428
1 160
133
8 245

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати представлені наступним чином:
Витрати на оплату праці
Послуги підрядників і постачальників
Амортизація
Матеріальні витрати
Податки, крім податку на прибуток
Витрати на охорону
Програмне забезпечення
Аудиторські послуги
Судові витрати
Інші витрати
Всього
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21.

Витрати на збут

Витрати на збут представлені наступним чином:
2019
1 084
1 381
2 005
170
190
262
5 092

2018
1 611
2 367
185
328
1 113
511
6 115

Примітки

2019

2018

7, 8

(891)

(55)

11

13 345

28 591

76
2 030

89
25 487

9 549

5 071

73
4 526
10 972
1 273
40 953

283
12 463
417
72 346

Витрати на оплату праці
Послуги підрядників і постачальників
Амортизація
Комунальні витрати
Участь у виставках
Інші витрати
Всього
22.

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати представлені наступним чином:
Створення резерву сумнівних боргів та списання
безнадійної заборгованості
Витрати на оплату праці
Визнані штрафи, пені
Матеріальні витрати
Витрати від операційних курсових різниць
Амортизація
Утримання соціальної інфраструктури та соціальні
витрати
Реалізація запасів
Витрати на утримання допоміжних виробництв
Створення резерву на знецінення запасів
Інші витрати
Всього

23.

6

Фінансові витрати

Фінансові витрати представлені наступним чином:
Примітки

2019
74 165
74 165

2018
67 671
67 671

Примітки

2019
522
522

2018
371
371

Відсотки за кредит
Всього

24.

Інші витрати

Відрахування профспілковій організації
Всього
25.

Умовні, контрактні зобов’язання та операційні ризики

Правові аспекти
Час від часу, та у процесі звичайної господарської діяльності до Підприємства висуваються певні
претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями,
вважається вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається відповідне зобов’язання.
Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями,
є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна
сума розкривається у фінансовій звітності. Керівництво вважає, що воно сформувало резерви
стосовно усіх суттєвих збитків у цій фінансовій звітності.
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Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов'язаннями, які можуть виникнути
внаслідок таких судових процесів та спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на
фінансовий стан або результати майбутніх операцій Підприємства, крім тих, що включені до резерву
під судові процеси. Підприємство також визначає потенційні зобов'язання, нарахування яких, згідно
з оцінками керівництва, не є обов'язковим. Такі потенційні зобов'язання можуть стати фактичними, і
Підприємство буде зобов'язане визнати додаткові суми збитків.
Податкові ризики
Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування,
суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів,
які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків.
Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може
призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування
додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. Змушений вирішувати поточні
економічні та політичні проблеми, уряд розглядає можливість впровадження певних реформ у
податковій системі України. Наразі неможливо чітко визначити, які конкретні заходи будуть вжиті у
рамках цих реформ, а також який загальний вплив вони матимуть на податкове середовище загалом
і податкову позицію Підприємства зокрема.
Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах з податковими органами. У
випадках, коли ризик вибуття додаткових ресурсів у зв'язку з невизначеністю українського
податкового законодавства та інших нормативно-правових актів, вважається вірогідним станом на
31 грудня 2019 року і сума може бути визначена з достатньою впевненістю, Підприємство створює
відповідне забезпечення в сумі можливих витрат у майбутньому. Підприємство також визначає
потенційні податкові зобов'язання, нарахування яких, згідно з оцінками керівництва, не є
обов'язковим. Такі потенційні зобов'язання можуть стати фактичними, і Підприємство буде
зобов'язане сплатити додаткові суми податків та інших відрахувань. Станом на 31 грудня 2019 року
та 31 грудня 2018 року за оцінками Підприємства такі зобов'язання відсутні.
Підприємство проводить операції з пов'язаними сторонами. Існує можливість того, що зі зміною
тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів відповідно до нового
Податкового кодексу такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження таких
операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва, вони будуть незначними.
Вплив держави на діяльність Підприємства
Функціонування оборонної галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких
належать економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки. Український Уряд має
можливість значного впливу на діяльність Підприємства за рахунок права власності. Такий контроль
може бути результатом соціальних та економічних ініціатив, що може негативним чином вплинути
на поточну та майбутню діяльність Підприємства. Керівництво не може оцінити рівень контролю, що
може мати місце в майбутньому, та потенційний вплив на фінансовий стан та результати діяльності
Підприємства.
Ліцензування
Підприємство здійснює діяльність, що підлягає ліцензування відповідно до закону України від
02.03.2015 року №222- VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності». Підприємство має
ліцензію АВ №597955 на здійснення діяльності із розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації військової техніки та військової зброї, видану Міністерством економічного
розвитку і торгівлі 09.04.2013 року із необмеженим терміном дії.
Соціальні зобов'язання
Підприємство здійснює внески до обов’язкових соціальних програм. Соціальні об’єкти Підприємства,
а також регіональні соціальні програми приносять суспільну користь у широкому розумінні і, як
правило, не обмежуються тільки працівниками Підприємства.
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Страхування
Підприємство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок
переривання діяльності або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зі шкодою,
заподіяною майну чи навколишньому середовищу у результаті аварій, пов’язаних з майном чи
діяльністю Підприємства. За відсутності достатнього страхового покриття існує ризик того, що втрата
чи знищення тих чи інших активів може мати значний негативний вплив на діяльність та фінансовий
стан Підприємства.
Умовні зобов'язання, пов'язані з охороною навколишнього середовища
Підприємство не має суттєвих зобов'язань у зв'язку з охороною навколишнього середовища, які
вимагають нарахування у цій фінансовій звітності.
Зобов'язання інвестиційного характеру
Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство мало інвестиційні зобов’язання по договорам з
капітального будівництва та поліпшення основних засобів стосовно об’єктів, які на звітну дату
знаходились у стані незавершеного будівництва. Загальна сума таких інвестиційних зобов’язань
станом на 31 грудня 2019 року становила 2 362 тис. грн. (2018 р.: 1 297 тис. грн.)
26.

Операції з пов’язаними сторонами

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливість контролювати або значною мірою впливати на операційні та
фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до
уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.
Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між сторонами, що не є
пов'язаними. Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між сторонами, що не є
пов'язаними.
Підприємство знаходиться під безпосереднім контролем уряду України в особі ДК «Укроборонпром»
і, відповідно, усі контрольовані Державою підприємства вважаються пов’язаними сторонами під
спільним контролем.
Пов’язаними сторонами Підприємства є:
-

ДК «Укроборонпром»;

-

провідний управлінський персонал ДК «Укроборонпром» та члени їхніх сімей;

-

провідний управлінський персонал Підприємства та члени їхніх сімей;

-

інші пов’язані сторони включають Державу, суб’єкти господарювання, пов’язані з органами
державної влади (прямо та опосередковано), а також суб’єкти господарювання, які
контролюються, мають спільний контроль або знаходяться під їх суттєвим впливом.

Інформація про істотні обсяги та залишки за операціями із пов’язаними сторонами станом на і за
роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, представлена у таблицях нижче.
Доходи від реалізації, закупівлі та фінансові витрати

Чистий дохід від реалізації продукції
Закупівлі та інші витрати
Фінансові витрати
Інші фінансові доходи

2019
8 641
135 036
73 778
1 252

2018
851 333
77 486
67 635
102
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Дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, інвестиції та кредиторська
заборгованість
31 грудня
2019

31 грудня
2018

30 568

315 284

173 608

156 942

153 334

3 255
2 105
2 108
492 725

143
20 146
6 299
243 104
-

687
5 627
8 856
138 500
279 333

51 823

58 887

50 758

228 140

178 876

24 332

57 356

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками за
виданими авансами
Інша поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
Короткострокові кредити банків
Довгострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Інші поточні зобов'язання

01 січня
2018
3 365

281 910
5 397

Суми заборгованості пов'язаних сторін наведені за вирахуванням резерву у розмірі 5 818 тис. грн.
(2018 р.: 6 765 тис. грн.).
Компенсація провідному управлінському персоналу
До провідного управлінського персоналу відносяться директор Підприємства та його заступники,
кількість яких протягом 2019 року складала 5 осіб (2018 р.: 8 осіб). У 2019 році компенсація
провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала
заробітну плату та становила 2 285 тис. грн. (2018 р.: 3 416 тис. грн.).
27.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основними фінансовими інструментами Підприємства є банківські кредити та позики, грошові кошти
та їх еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності
Підприємства. Підприємство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та
кредиторську заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Підприємство не
здійснювало операцій з деривативами з метою управління процентними та валютними ризиками, що
пов'язані з його діяльністю та джерелами фінансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Підприємства, є ризик ліквідності,
валютний, кредитний ризик та ризик концентрації. Підприємство переглядає та узгоджує політику
щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Підприємство здійснює свою операційну діяльність на території України і його залежність від
валютного ризику є не суттєвою і визначається, головним чином, необхідністю придбання окремих
комплектуючих та запасних частин у іноземних постачальників через Комісіонерів, які є учасниками
Концерну. Підприємство не здійснює хеджування своїх валютних позицій.
Кредитний ризик
Підприємство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за
фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті
невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Підприємством
продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають
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фінансові активи. Політика Підприємства полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату
на кредитних умовах, мають пройти перевірку на платоспроможність. Істотні непогашені залишки
також переглядаються на постійній основі.
Підприємство не в повній мірі здатне управляти своїм кредитним ризиком, оскільки характер, умови
та строки погашення за реалізацію продукції визначаються Міністерством Оборони України та
правилами ринку державного оборонного замовлення.
Кредитний рейтинг фінансових установ, з якими працює Підприємство, згідно з міжнародними
рейтингом агентства Fitch, наступний:

Назва фінансової установи
ПАТ "Державний ощадний банк України"
Інші залишки грошових коштів
Разом грошові кошти та їх еквіваленти

Кредитний
рейтинг
B positive (Fitch)
Не визначений

2019

2018

5 627
5 627

20 150
20 150

Ризик концентрації
Для Підприємства властивий ризик концентрації щодо торгової дебіторської заборгованості за
товари, роботи і послуги, оскільки станом на 31 грудня 2019 року торгова дебіторська заборгованість
від двох ключових покупців становила 98% від усієї дебіторської заборгованості за товари, роботи і
послуги (2018 р.: 99%).
Cтаном на 31 грудня 2019 року поточна кредиторська заборгованість від п’яти ключових контрагентів
становила 31% від усієї поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги (2018 р.:
32%).
Ризик управління капіталом
Підприємство розглядає статутний капітал і позики як основне джерело фінансування.
Головною метою управління капіталом Підприємства є підтримка достатньої кредитоспроможності
та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Підприємству
продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання
вимог українського законодавства, загальнодержавного регулятивного органу в галузі державного
оборонного замовлення.
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних
для доступу Підприємства до ринків капіталу.
Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти при
вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.
Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.
Ризик ліквідності
Завданням Підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю
шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, постачальниками та
банками. Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою
ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У
разі недостатньої або надмірної ліквідності Підприємство перерозподіляє ресурси для досягнення
оптимального фінансування своєї діяльності.
Станом на звітну дату Підприємство має довгострокові кредити банків в сумі 492 725 тис. грн., який
залучений на виконання Програми підвищення обороноздатності держави та задоволення
невідкладних потреб Збройних Сил України на 2018 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України №289-4 від 11.08.2018 р. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами складає
19% річних. Керівництво усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме на
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фінансовий стан Підприємства. Керівництво здійснює моніторинг відсоткових ризиків і у випадку
зміни ставок планує ініціювати зміни до кредитного договору.
У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Підприємства, розподілених на групи за
відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну
погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками
грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2019 року був
представлений таким чином:

2019
Інші довгострокові
зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
Довгострокові кредити
банків
Короткострокові
кредити банків
Інші поточні
зобов'язання

За
вимогою

Протягом
12 місяців

Від 1 до
5 років

Більше ніж
5 років

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 039

20 912

102 094

-

128 045

-

-

492 725

-

492 725

-

-

-

-

-

-

37 145

15 348

-

52 493

5 039

58 057

610 167

-

673 263

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2018 року був
представлений таким чином:
2018
Інші довгострокові
зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська
заборгованість за
товари, роботи, послуги
Довгострокові кредити
банків
Короткострокові кредити
банків
Інші поточні
зобов'язання

За
вимогою

Протягом
12 місяців

Від 1 до 5
років

Більше ніж
5 років

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 039

129 403

45 392

-

179 834

-

-

-

-

-

-

243 104

-

-

243 104

-

59 897

11 898

-

71 795

5 039

432 404

57 290

-

494 733
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Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 01 січня 2018 року був
представлений таким чином:
2018
Інші довгострокові
зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська
заборгованість за
товари, роботи, послуги
Довгострокові кредити
банків
Короткострокові кредити
банків
Інші поточні
зобов'язання

28.

За
вимогою

Протягом
12 місяців

Від 1 до 5
років

Більше ніж
5 років

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 039

93 425

21 302

-

119 766

-

-

279 333

-

279 333

-

138 500

-

-

138 500

-

9 088

10 772

-

19 860

5 039

241 013

311 407

-

557 459

Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31 грудня 2019 року приблизно дорівнює
їх балансовій вартості.
Визначення справедливої вартості фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється у
відповідності до вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13
"Справедлива вартість". Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана при
продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками
ринку на дату оцінки, незалежно від безпосереднього спостереження цієї вартості або її
встановлення за іншою методикою оцінки. При оцінці справедливої вартості активу або зобов'язання
Підприємство бере до уваги характеристики активу або зобов'язання, як якби учасники ринку взяли
до уваги цю характеристику при розрахунку вартості активу або зобов'язання на дату оцінки. З метою
оцінки або розкриття інформації в цій фінансовій звітності справедлива вартість визначається на
вищевказаній основі.
Оскільки для більшості фінансових інструментів Підприємства не існує готового доступного ринку,
при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на основі
поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. Всі
фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії. Оцінки, представлені у цій
фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Підприємство могло б реалізувати на
ринку повний пакет того або іншого інструменту.
На думку Керівництва Підприємства балансова вартість фінансових активів та фінансових
зобов’язань, визнана у фінансовій звітності приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Підприємство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:
-

Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких
коригувань);

-

Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість,
спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і
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-

Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на
справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації
(неспостережені вихідні дані).

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також
переходів до / з Рівня 3.
29.

Події після звітного періоду

Перші випадки зараження вірусом відбулися в грудні 2019 року в Китаї. У січні 2020 року Всесвітнє
організація охорони здоров'я оголосила спалах епідемії, надзвичайною ситуацією в галузі охорони
здоров'я міжнародного значення, а 11 березня 2020 року охарактеризувала прийняло світовий
масштаб поширення Початок 2020 року характеризувався поширенням пандемії, що породжується
коронавірусом COVID-19. Перший випадок коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня. Щоб
запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, у березні 2020 року Уряд України запровадив
тимчасові обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспорту та
ввів інші обмеження на період загальнодержавного карантину. У квітні 2020 року Уряд ввів більш
жорсткі обмежувальні заходи для запобігання коронавірусної інфекції. З 22 травня Уряд ухвалив
рішення про послаблення карантину та почав поступове пом'якшення карантинних заходів. Залежно
від подальших розробок, пов'язаних з пандемією, обмежувальний захід може бути скасований або
продовжений. Не можна виключати, що внаслідок цих подій, може виникнути економічне
уповільнення з потенційними негативними наслідками, які ще не піддаються кількісній оцінці, в тому
числі на фінансові результати Компанії. Карантинні обмеження, введені урядом, призвели до
тимчасового переведення інженерно-технічного персоналу на дистанційну роботу та до зміщення
термінів поставки окремими постачальниками, які не мали суттєвих наслідків щодо діяльності
Підприємства. Після спалаху COVID-19 Керівництво продовжує ретельно стежити за ситуацією та
вживає заходів обережності відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та
місцевих органів влади.
Затвердження фінансової звітності
Дана фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена
до випуску та підписана Керівництвом 30 вересня 2020 року.
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