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ПАТ «Енергомашспецсталь»

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків незалежних
аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4-9 Звіту незалежного аудитора,
зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і зазначених незалежних
аудиторів відносно
фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства
«Енергомашспецсталь» (далі – Підприємство).
Керівництво Підприємства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2019
року, результати її діяльності, а також і зміни в капіталі за період, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - МСФЗ).
Під час підготовки фінансової звітності керівництво Підприємства несе відповідальність за:
•

Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування;

•

Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;

•

Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до
фінансової звітності;

•

Підготовку
фінансової звітності, виходячи з допущення, що Підприємство
продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків,
коли таке допущення неправомірне.

Керівництво Підприємства також несе відповідальність за:
•

Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи
внутрішнього контролю в Підприємстві;

•

Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент
підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан
Підприємства та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;

•

Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів
Підприємства;

•

Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність Підприємства за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2019 року була
затверджена 30 березня 2020 року від імені Керівництва Підприємства:

____________________/
(Голова Правління)

____________________/
(Головний бухгалтер)
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
та
Власникам і Керівництву Публiчного акцiонерного товариства
"Енергомашспецсталь"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публiчного
акцiонерного товариства "Енергомашспецсталь" (код
ЕДРПОУ
00210602,
місцезнаходження:
84306
Донецька область д/в м. Краматорськ ПАТ
"Енергомашспецсталь", телефон: (06264) 65567 (тут
та надалі - «Компанія»), яка складається із:
▪ балансу (звіту про фінансовий стан) на 31
грудня 2019 року;
▪ звіту про фінансовий результат (звіту про
сукупний дохід) за 2019 рік;
▪ звіту про рух грошових коштів (за прямим
методом) за 2019 рік;
▪ звіту про власний капітал за 2019 рік;
▪ приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого
впливу питань, описаних у розділі «Основа для
висловлення думки із застереженням» нашого
звіту, фінансова звітність, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан Компанії на 31
грудня 2019 року, її фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, у відповідності до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ)та вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо
складання фінансової звітності.

Основа для висловлення думки із застереженням
Залишки на початок періоду
Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, проводив інший
аудитор, який надав немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності. Ми не мали можливості
ознайомитись з робочими документами попереднього аудитора для отримання доказів щодо залишків
на початок року у відповідності з вимогами МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок
періоду». Ми не змогли отримали аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків на початок
2019 року за допомогою альтернативних процедур. Оскільки дані на початок періоду впливають на
визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів
операцій та суми накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо
фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на
порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників.
Виручка за договорами з покупцями
Договори на продаж продукції Компанії надають покупцеві право виставляти штрафи, якщо продукція
не була доставлена вчасно. Це являє собою змінне відшкодування відповідно до МСФЗ 15 «Виручка
за договорами з покупцями» і вимагає, щоб Компанія оцінила суму цього змінного відшкодування при
передачі продукції покупцеві. Компанія не оцінила змінне відшкодування на дату прийняття МСФЗ 15
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і для періодів, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років. Ефект цього відступу від МСФЗ 15 для
активів за договором, зобов'язань за договором, нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 і 2018
років і виручки за 2019 і 2018 роки не був визначений.
Основні засоби та Капітальні інвестиції та Інвестиційна нерухомість
Облікова політика Компанії передбачає облік основних засобів та інвестиційної нерухомості за
справедливою вартістю згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 40
«Інвестиційна нерухомість» та МСБО 16 «Основні засоби» вимагають проводити переоцінку облік
основних засобів та інвестиційної нерухомості з достатньою регулярністю, з тим, щоб не було
суттєвої відмінності балансової вартості від справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Компанія не переоцінила основні засоби у сумі 2 490 661 тисяч гривень та 2 629 805 тисяч гривень
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відповідно та інвестиційну нерухомість у сумі 47 245 тисяч
гривень та 50 456 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відповідно, в той час як був
присутній ряд факторів, які вказував на те, що справедлива вартість основних засобів та
інвестиційної нерухомості істотно відрізняється від балансової вартості, що є відхиленням від вимог
МСФЗ. Ефект відступу від облікових політик щодо основних засобів та інвестиційної нерухомості та
його вплив на зміни капіталу в дооцінках, відстрочене податкове зобов'язання і пов'язані з ним
витрати з податку на прибуток, а також амортизацію не був визначений.
Знецінення активів
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанія не проводить аналіз існування ознак
можливого зменшення корисності активів щодо основних засобів у сумі 2 490 661 тисяч гривень та 2
629 805 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років відповідно, а також щодо
інвестиційної нерухомості у сумі 47 245 тисяч гривень та 50 456 тисяч гривень станом на 31 грудня
2019 та 31 грудня 2018 років відповідно, що є відхиленням від вимог МСБО 36 «Знецінення активів».
Ми не змогли визначити чи є потреба в будь-яких пов’язаних з цим відхиленням від вимог МСФЗ
коригуваннях вартості основних засобів та інвестиційної нерухомості, капіталу, амортизації, збитків
від знецінення активів, відстрочених податкових зобов'язань і пов'язаних з цим витрат з податку на
прибуток, а також інших елементів, що входять до складу фінансової звітності.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 36 «Події після звітної дати» до фінансової звітності, де
розкрито інформацію стосовно оцінки керівництва Компанії наслідків впливу пандемії коронавірусної
хвороби (COVID-19) та пов’язаних з цим обмежувальних заходів на діяльність Компанії.
У зв’язку з неможливістю спрогнозувати подальшій перебіг подій, визначити заходи, які буде
застосовано керівництвом країни, терміни дії обмежувальних заходів, а також достовірно оцінити
ефект впливу поточної ситуації на діяльність Компанії та її контрагентів, а також на економічне
середовище в цілому, ми не можемо достовірно оцінити ефект впливу цих обставин на фінансову
звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 та на спроможність Компанії продовжувати
діяльність в подальшому.
У випадку суттєвих змін у діяльності Компанії, або у випадку введення надзвичайного стану в країні,
або настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність Компанії, керівництво Компанії буде
оцінювати вплив цих подій на діяльність Компанії, а також приймати рішення про необхідність
коригування даних фінансової звітності та оприлюднення такої інформації. Нашу думку щодо цього
питання не було модифіковано.
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Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в який розкривається той факт, що на 31
грудня 2019 року поточні зобов’язання Компанії перевищили її загальні активи на суму 6 011 087 тис.
грн. Як зазначено у Примітці 3 до фінансової звітності, ці події або умови, разом з іншими питаннями,
викладеними у Примітці 3, вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під
значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку
щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту — це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Викладені нижче питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» та у розділі
“Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності”, ми визначили, що зазначені нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити у нашому звіті.

Ключові питання аудиту
1

Опис аудиторських процедур

Резерв покриття судових процесів та претензій

Визнання та оцінка резервів стосовно
результатів судових процесів є важливою
областю професійних суджень керівництва
Компанії. Існує невід'ємний ризик того, що
юридичні ризики не було своєчасно визнано
та розглянуто під час складання фінансової
звітності. Компанія брала участь у ряді
судових розглядів в якості відповідача, та
які, у разі реалізації потенційних ризиків,
можуть мати істотний вплив на фінансові
результати.

▪

Ми оцінили наявні у Компанії засоби
внутрішнього контролю, запроваджені з метою
своєчасного виявлення, достовірної оцінки та
забезпечення
повноти
та
достатності
відображення в обліку нарахованих резервів під
судові розгляди.

▪

Ми обговорили незавершені судові справи з
юридичними фахівцями Компанії. В деяких
випадках, ми отримали та проаналізували
законодавчі та судові документи, з метою оцінки
висновків керівництва у порівнянні з наявними
прецедентами.

▪

Ми проаналізували судові витрати на вибірковій
основі за звітний період та провели аналіз
кореспонденції Компанії, отриманої у зв'язку з
судовими та іншими розглядами.

▪

Ми розглянули можливі подальші дії стосовно
судових справ, що були закрити на протязі
звітного року.

Дивіться примітку 30 до даної фінансової звітності.

Інша інформація
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на
та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Інша інформація складається з наступних звітів:
1. Звіт про управління за 2019 рік.
2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік;
Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між
іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
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Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Звіт про управління за 2019 рік
Компанія підготувала Звіт про управління за 2019 рік. За виключенням впливу питань, описаних у
розділі «Основа для висловлення думки із застереженням”, ми не виявили суттєву невідповідність
між іншою інформацією у Звіті про управління за 2019 рік та фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить
суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту
незалежного аудитора.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік
після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з
Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве
викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими
повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за окрему фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фінансової звітності та
за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності Керівництво несе відповідальність за оцінку здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли Керівництво або планує ліквідувати
Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути на економічні рішення користувачів,
що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

▪

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки; розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;

▪

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, але не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
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▪

оцінюємо прийнятність застосовних облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

▪

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій
або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжувати безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі;

▪

оцінюємо загальне подання, структуру й зміст фінансової звітності включно з розкриттям
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події що покладені в основу
її складання так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовано щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму
звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне
розкриття такого, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано
переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Ця інформація надана на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII про надання додаткової
інформації за результатами обов’язкового аудиту підприємства, що становить суспільний
інтерес:

1.

ТОВ “БДО” було призначено для виконання цього завдання з обов’язкового аудиту
Наглядовою радою Компанії 30.09.2019 р. Протокол засідання НР №115 у відповідності до
Статуту ПАТ "ЕМСС", затвердженого позачерговими ЗЗА 19.12.2018р. (Протокол ПЗЗА №2).

2.

У розділі “Звіт щодо аудиту фінансової звітності” цього звіту незалежного аудитора
розкрито інформацію щодо обсягів аудиту й обмежень, властивих для аудиту.

3.

Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Компанії ТОВ “БДО” з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та
повторних призначень становить 1 рік. Для ТОВ “БДО” це завдання також є першим роком
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії після визнання Компанії
суб’єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV.

4.

У розділах «Основа для думки із застереженням» та “Ключові питання аудиту” цього звіту
нами розкриті питання, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності
поточного періоду, і на які, згідно з нашим професійним судженням, доцільно звернути
увагу. Ці питання були розглянуті в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувалися при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.

5.

Під час проведення цього завдання з обов’язкового аудиту ми не виявили інших питань
стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначені у розділах «Основа для думки із
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застереженням» та «Ключові питання аудиту» цього звіту, інформацію щодо яких ми
вважаємо за доцільне розкрити відповідно до вимог частини 4.3 статті 14 Закону «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.

6.

Інформацію, що міститься у цьому звіті незалежного аудитора щодо аудиту фінансової
звітності Компанії було узгоджено з інформацією у Додатковому звіті для Наглядової
ради, яка за відсутності Аудиторського комітету виконує його функції з 19.12.2018р.
(Протокол ПЗЗА №2).

7.

Протягом 2019-2020 років ТОВ "БДО" не надавало Компанії інші послуги, окрім послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року та рік, що
закінчився цією датою.

8.

ТОВ “БДО” не надавало Компанії інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017
№ 2258-VIII протягом 2019 року та у період з 1 січня 2020 року до дати підписання цього
звіту незалежного аудитора.

9.

ТОВ "БДО" і ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Компанії згідно
з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики
для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог і Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних
додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність і на які ми б
хотіли звернути Вашу увагу.

Аудит здійснювався під управлінням начальника відділу аудиту Бережного Віталія Валерійовича.

Начальник відділу аудиту
В. В. Бережний
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 101106

За і від імені фірми ТОВ "БДО"
Директор, ключовий партнер з аудиту
С. О. Балченко
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 101086
м. Київ, 08 квітня 2020 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 2868. Юридична
адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4. Тел 044-393-26-91.
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КОДИ
3
Дата (рік, місяць, число)
2019
12
1
Підприємство Публiчне Акціонерне Товариство "Енергомашспецсталь"
за ЄДРПОУ
210602
Територія Донецька
за КОАТУУ
1412900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
за КВЕД
24.1
Середня кількість працівників 1 408
Адреса, телефон ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84306
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях c копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.
AКТИВ
1
І. Необоротні активи Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Форма №1 Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3
1 949
5 814
3 865
96 894
2 629 805
3 648 666
1 018 861
50 456
66 734
16 278
-

1801001
На кiнець звiтного
перiоду
4
1 793
6 150
4 357
96 241
2 490 661
3 716 618
1 225 957
47 245
64 422
17 177
-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

1 391
2 780 495

1 907
2 637 847

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300

Прим

885
220
450
214

488
215
161
306
806
302 200
7 684
68 426
602
1 349
15 900
4
15 896
2 636
42 128
1 325 811
4 106 306

1 301
258
664
378

775
105
154
975
541
244 865
28 372
71 441
602
13 353
21 672
17
21 655
2 245
59 710
1 743 433
4 381 280
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ПАСИВ
1
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

Керiвник

Головний бухгалтер

Код
рядка
2
1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

На початок
звітного періоду
3
100 000

На кiнець
звiтного періоду
4
100 000

980 483
22
(8 138 653)
(
)
(
)
(7 058 148)
107 915
1 288 652
1 396 567

918 531
210 634
(7 240 252)
(
)
(
)
(6 011 087)
147 960
749 122
501 846
1 398 928

7 271 010
956

6 633 064
497

1600
1605
1610

-

-

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

1 874 954
4 185
3 542
16 334
442 550
966
145 808
7 582
9 767 887

960 242
5 150
4 647
19 994
1 279 033
966
50 836
39 010
8 993 439

1700

-

-

1800
1900

4 106 306

4 381 280

Ульященко Людмила Андріївна

Рудь Тамара Іванівна

1
Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публiчне Акціонерне Товариство "Енергомашспецсталь"
за ЕДРПОУ
Територія Донецька
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
за КВЕД
Середня кількість працівників 1 408
Адреса, телефон ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84306
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях c копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рІК 2019 р.
Форма № 2
I.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий: прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі: дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
збиток

Код за ДКУД

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120

КОДИ
2019
12
210602
1412900000
230
24.1

31

сукупний дохід)

V

1801003

1 935 993
(1 868 525)
67 468
)
1 413 543

За аналогічний період
попереднього року
4
2 365 997
(2 084 175)
281 822
(
)
341 154

2121

-

-

2122

-

-

2123
2130
2150
2180

(92 822)
(81 918)
(116 873)

(72 675)
(91 695)
(210 642)

2181

-

-

За звітний період
3

(

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300
2305
2350
2355

1 189 398
)
204 437
126 759
(411 635)

247 964
)
74
2 232
(439 950)

(

(

(

(

(236 017)

(99 695)

872 942
)
(6 571)
866 371
)

(289 375)
(4 245)
(293 620)
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II.

СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

III.

Код
рядка
2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
71 350
(36 492)
34 858
2 828
32 030
898 401

За аналогічний період
попереднього року
4
74 247
(23 540)
50 707
5 454
45 253
(248 367)

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка
1

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

IV.

За звітний період

За звітний період

2

3

2500
2505
2510
2515
2520
2550

1 746 790
273 164
58 281
213 886
325 870
2 617 991

За аналогічний період
попереднього року
4
1 793 956
210 426
45 293
209 027
351 692
2 610 394

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
400000000
400000000
2,16593
2,16593
-

За аналогічний
період попереднього
року
4
400000000
400000000
(0,73405)
(0,73405)
-

Від імені керівництва Підприємства:

__________________________
Ульященко Людмила Андріївна,
Голова Правління

____________________________
Рудь Тамара Іванівна,
Головний бухгалтер
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 2019 РІК

Форма № 3

Код по
ДКУД

1801004

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)411915_1

Від імені керівництва Підприємства:

__________________________ ____________________________
Ульященко Людмила Андріївна,
Рудь Тамара Іванівна,
Голова Правління
Головний бухгалтер
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2019 РІК

Від імені керівництва Підприємства:
__________________________ ____________________________
Ульященко Людмила Андріївна,
Рудь Тамара Іванівна,
Голова Правління
Головний бухгалтер
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*
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2018 РІК

Від імені керівництва Підприємства:
__________________________
Шабала Анатолій Дмитрович,
Голов

____________________________
Тимошенко Тетяна Андріївна,
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а Правління

Головний бухгалтер
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(в тисячах українських гривень)
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» (далі – Підприємство, Компанія або
ПАТ «Енергомашспецсталь») було зареєстровано в Україні 1964 р. і на даний момент завод з
величезним науково-технічним потенціалом, що володіє новітніми металургійним, метало - i
механообробним устаткуванням, що дозволяє виготовляти ключове обладнання для атомної i
теплової енергетики, суднобудування, газової, нафтохімічної та металургійної промисловості,
є однією з компаній України, що працює на вітчизняному та міжнародному ринках. Основна
діяльність Підприємства є виробництво і реалізація спеціальних видів лиття, поковок і
прокату.
Середня облікова чисельність працівників 1 408 чоловік.
Апарат управління, юридична адреса і виробничі потужності Підприємства розміщені за
адресою: Україна Донецька область м. Краматорськ ПАТ "Енергомашспецсталь", т.(06264)
60132.
Інформація про структуру володіння станом на 31 грудня 2019 і на 31 грудня 2018 р. розкрита
в Примітці 25.

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
На дату затвердження окремої фінансової звітності українська економіка знаходиться в
затяжній кризі, ускладненому військовим конфліктом на сході України і невизнаним
відділенням Автономної республіки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення
комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в
економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової
системи, тощо та, в кінцевому підсумку, створення умов для економічного зростання в країні.
Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану
якість активів, а українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з
боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків.
Триває період погашення боргів, які Україна залучала в кризові періоди, щоб мати валютну
ліквідність та поповнювати резерви НБУ. Показник відношення боргу до ВВП зменшується,
проте валютні виплати за державним боргом залишаються концентрованими. У 2020 році вони
скоротяться порівняно з нинішнім роком, однак будуть значними. Сукупно у 2020 – 2022 роках
валютні виплати уряду та НБУ разом з відсотками перевищать 24 млрд. доларів. Більшу
частину цієї суми потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках.
Заморожений військовий конфлікт у східній частині країни є постійним джерелом
невизначеності і напруги, та є ознаки збереження такої ситуації на довготривалий період.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної
діяльності Підприємства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність загальних
умов здійснення діяльності в Україні може спричинити негативний вплив на результати а
діяльності та фінансовий стан Підприємства, характер та наслідки якого на поточний момент
визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та
фінансовий стан Підприємства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від
оцінки управлінського персоналу.
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3. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО).
Форми звітів складені у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 7 лютого 2013 року у межах
чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних
стандартів який базується на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але має
певний перелік особливостей у частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не
може бути відкоригований з урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта
господарювання, а саме: фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей,
які мають бути заповнені усіма компаніями, які формують звітність.
Дана фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до принципів обліку за
історичною вартістю, за винятком основних засобів, інвестиційної нерухомості, фінансових
активів доступних для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю.
Функціональною валютою та валютою подання даної фінансової звітності Підприємства є
українська гривня («грн»). фінансова звітність складена в тисячах українських гривень.
Ця фінансова звітність Підприємства станом на 31 грудня 2019 р. та за період, що закінчився
на цю звітну дату, була затверджена керівництвом Підприємства до випуску 30 березня 2020
р.
Безперервність діяльності
Дана фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу безперервності діяльності,
що припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної
діяльності.
Чистий прибуток Підприємства за період, що закінчився 31 грудня 2019 р., склав 866 371 тис.
грн. (у 2018 році. чистий збиток Підприємства: (293 620) тис. грн.). При цьому зобов'язання
Підприємства перевищують його активи на 6 011 087 тис. грн. на 31 грудня 2019р. (2018р.: на
7 058 148 тис. грн.)
Історично, виробничий портфель Підприємства формувався переважно за рахунок замовлень
від клієнтів з Російської Федерації та східній частині України. В результаті нестабільної
політичної та економічної ситуації в Україні, як описано в Примітці 2 вище, а також
напруженості у відносинах між Україною і Російською Федерацією, Підприємство зіткнулося
зі скороченням обсягу виробничих замовлень покупцями в 2014-2017 роках. За період 20182019 Підприємство збільшило свої виробничі та комерційні потужності для покращення свого
фінансового стану.
З метою підтримки операційної діяльності Підприємства, керівництво знаходиться в
постійному пошуку нових ринків для експорту продукції. Здатність Підприємства розширити
свою базу клієнтів залежить від здатності розширити географію продажів, а також від
позитивного розвитку політичної та економічної ситуації в Україні, включаючи східну частину
України, де знаходяться виробничі потужності Підприємства.
Станом на 31 грудня 2019 р кредитний портфель Підприємства становив 7 382 186 тис. грн., з
яких 7 336 576 тис. грн. деноміновані в іноземних валютах (євро і дол. США, рублі). Валютний
ризик Підприємства, пов'язаний з кредитами і позиками в іноземній валюті (євро і дол. США)
повинен хеджуватися експортною виручкою Підприємства. У 2019 році частка виручки,
деноміновані в іноземних валютах (євро і дол. США), становила 76%.
Станом на 31 грудня 2018 р кредитний портфель Підприємства становив 8 559 663 тис. грн., з
яких 8 559 660 тис. грн. деноміновані в іноземних валютах (євро і дол. США, рублі). Валютний
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ризик Підприємства, пов'язаний з кредитами і позиками в іноземній валюті (євро і дол. США)
повинен натуральним чином хеджуватися експортною виручкою Підприємства.
Здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі залежить від її
здатності
[i] розширити свою базу клієнтів і досягти збільшення операційного прибутку в майбутньому,
щоб мати можливість генерувати достатні грошові потоки і погасити зобов'язання або
[ii] реструктурувати заборгованість перед постачальниками і банками або
[iii] комбінації всього згаданого вище.
Альтернативно, ліквідність Підприємства може бути забезпечена АТ «Атоменергомаш» і/або
іншими пов'язаними сторонами під спільним контролем. Підприємство отримало лист
підтримки від АТ «Атоменергомаш» про готовність при необхідності надати Підприємству
фінансову підтримку або надати сприяння у залученні фінансування для продовження нею
своєї діяльності на безперервній основі як мінімум до 30 вересня 2021 р. В той же час, беручи
до уваги погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією і статус кінцевої
материнської компанії Підприємства, яка контролюється урядом Російської Федерації, є
істотна невизначеність відносно того, чи не виникне юридичних або політичних обмежень у
наданні фінансової підтримки в майбутньому, якщо така підтримка буде необхідна.
Залежність від досягнення операційної ефективності, реструктуризації боргів та отримання
фінансування від пов'язаних сторін, з місцем реєстрації в Російській Федерації, є істотною
невизначеність, яка може поставити під сумнів здатність Підприємство продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, і тому Підприємство може бути не в змозі реалізувати свої
активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Визнання доходів
Дохід від договорів з клієнтами
Підприємство визнає дохід, коли (або у міру того, як) вона задовольняє зобов’язання щодо
виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається,
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати
практично всю решту вигід від нього. Контроль містить в себе спроможність заборонити іншим
суб’єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього.
Вигоди від активу – це потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або економія
грошових коштів, які вибувають), які можуть бути отримані безпосередньо чи
опосередковано.
Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п’яти кроків:
•

крок 1: Ідентифікація договору;

•

крок 2: Ідентифікація зобов’язань, що підлягають виконанню в рамках договору;

•

крок 3: Визначення ціни операції;

•

крок 4: Розподіл ціни операції на зобов’язання, що підлягають виконанню;

•

крок 5: Визнання виручки.

Згідно з вимогами МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» Підприємством було проведено
аналіз доходів від звичайної діяльності для ідентифікації категорій виручки відповідно до їх
суті, ризиків та контролів, що їм притаманні, внаслідок чого було виділено категорії основних
ліній товарів. Такими лініями є Поковки з металообробкою, Складальні вузли, Лиття, Кування,
Злитки та Послуги.
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Дохід від продажу виробів власного виробництва та сировини
Категорія являє собою договори продажу продаж промислових виробів, що пов’язані з
виробництвом виробів з металу. Продаж товарів у роздріб не здійснюється.
Договори укладаються в письмовій формі та містять всі необхідні реквізити, проте,
постачання здійснюються після отримання замовлення, у якому встановлено номенклатуру,
ціни та інші необхідні умови, а отже кожне замовлення розглядається як окремий договір.
Компанія не надає індивідуальних знижок, ціна товару встановлюється для всіх категорій
покупців, а отже окремі замовлення не впливають один на одного та не містять суттєвих прав
покупців або змінної компенсації. Невизначеність щодо ймовірності отримання компенсації на
початку дії угоди, обліковується в майбутньому як можливі збитки від знецінення дебіторської
заборгованості, а не як змінна компенсація. Зміни умов договору обліковуються перспективо,
адже розглядаються в контексті застосування МСФЗ як нові угоди. Компанія обліковує
повернення товару як зменшення виручки у момент настання події, адже такі операції є
рідкісними та не суттєвими за сумою. Враховуючи, що початкова очікувана тривалість
договорів є меншою за рік, Компанія не розкриває інформації щодо зобов’язань, які лишились
не виконаними станом на дату фінансової звітності та очікувані строки визнання доходу.
Витрати за договорами обліковуються як незавершене виробництво за відповідними
стандартами МСБО 2 «Запаси».
Компанія може мати договори з третіми сторонами про надання поруки від третьої сторони
що до компенсації покупцю в разі невиконання Компанією деяких умов договору. Компанія
поєднує названі договори з метою обліку доходу від основної діяльності з договорами
постачання. Враховуючи, що такі послуги не можуть бути відокремленими зобов’язаннями в
контексті застосування МСФЗ 15, Компанія розглядає послуги у складі ціни операції, і,
відповідно, у зменшенні ціни реалізації та доходу від звичайної діяльності.
Договори містять зобов’язання Компанії щодо постачання та передачі у власність клієнта
промислових товарів власного виробництва. Компанія розглядає постачання товарів до складу
отримання, як єдине зобов’язання до виконання. Компанія визнає дохід в момент, коли клієнт
отримує контроль над переданими товарами у вигляді передачі права власності. Зобов’язання
в рамках угоди задовольняються в певний момент часу. Компанія вважає моментом передачі
контролю над товаром момент, коли до клієнта передані всі ризики та вигоди від виконання
даних угод, а у Компанії більше не залишається зобов’язань в рамках цієї угоди та клієнт не
має претензій щодо виконання. Такий момент зазвичай є моментом отримання товарів
клієнтом, що затверджується сторонами у вигляді підписання відповідних документів.
Максимальними термінами між датою передачі контроля та датою оплати є строки до пів року,
відповідно договори Компанії не містять суттєвого компоненту фінансування.
Собівартість продажів
Собівартість продажів, що відносяться до однієї і тієї ж транзакції, визнається одночасно з
відповідним доходом.
Операції в іноземних валютах
Операції, деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти («іноземні
валюти»), перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ на дату
проведення операції. Грошові (монетарні) активи і зобов’язання, виражені в іноземних
валютах, перераховуються по відповідному обмінному курсі на дату складання звітності. Всі
курсові різниці визнаються в складі звіту про фінансові результати.
Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і
перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту Підприємства за
обмінними курсами НБУ на кінець звітного періоду, відображаються у складі прибутку чи
збитку за звітний період.
Негрошові (немонетарні) статті, які оцінюються по історичній вартості в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первинної операції. Немонетарні статті,
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які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним
курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточний податок – це сума, що, як очікується має бути сплачена податковим органам або
ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередній
періоди.
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкового
законодавства та податкових ставок, які набутили чинності або фактично діяли на звітну дату.
Згідно з Податковим кодексом на 2019 рік була встановлена ставка податку на прибуток 18%
(2018 – 18%), в 2019 році ставка податку на прибуток не змінюється.
Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються операцій, які
відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо
у складі капіталу.
У цьому випадку податок також визначається в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу.
Якщо фінансова звітність затверджується до випуску до подання відповідних податкових
декларацій, то сума оподаткованих прибутків або збитків відображається на основі оцінок.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань відносно податкових
збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та
їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при
початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що
виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, яка не є
об’єднанням компаній і яка при початковому визнанні не впливає на бухгалтерський або
оподаткований прибуток.
Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок
оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на кінець звітного
періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові
різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по
тимчасових різницях, що зменшують оподатковану базу, та перенесені податкові збитки
відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного
прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і
зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить використати всі або частину цих активів. Невизнані раніше
відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли
виникає значна ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що
дозволить використати відстрочені податкові активи.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або
збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків
визнаються у відповідності до операцій за якими вони виникають або в складі іншого
сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного
юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових
зобов'язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом тому самому суб'єкту господарювання.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковану базу, та
перенесені податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність
отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна бути реалізувати тимчасові
різниці.
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Станом на 31 грудня 2019 р. Підприємство не визнало відстрочений податковий актив в сумі
86 727 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р.: 93 028 тис. грн..) (Примітка 18), оскільки Підприємство
очікує одержання оподатковуваного прибутку в майбутньому з малою вірогідністю.
Податок на додану вартість
Продаж товарів та послуг в Україні, як правило, оподатковується податком на додану вартість
(ПДВ) за ставкою 20%.
Зобов’язання з ПДВ виникає на дату постачання товарів/ послуг або отримання платежів,
залежно від того, що відбувається раніше. Вхідний ПДВ визнається у момент реєстрації
податкової накладної з ПДВ відповідно до встановленого порядку в Єдиному реєстрі
податкових накладних. Вхідний ПДВ, сплачений Підприємством при закупці товарів або
послуг, підлягає відшкодуванню з державного бюджету в повному обсязі, якщо це стосується
операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ.
Позитивне значення різниці між зобов’язаннями з ПДВ та вхідним ПДВ перераховується до
державного бюджету. ПДВ, який стосується продажів та закупівель, визнається у балансі
згорнуто і показується як актив або зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ В
інших випадках ПДВ відображається розгорнуто.
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ),
крім таких випадків:
•

ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим
органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або в
складі витрат, залежно від обставин;

•

дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості,
відображеної в балансі.
Інші податки, крім вище згаданих, показані як компонент операційних витрат.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю, за мінусом накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення у випадку їхньої наявності. Первісна
вартість об'єктів основних засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані з їх придбанням,
а саме:
(а) ціну придбання, включно з імпортним митом та податки, які не відшкодовуються, за
винятком торговельних та цінових знижок;
(б) витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою об'єкта до місця розташування та
приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва
Підприємства;
(в) первісну попередню оцінку витрат на демонтаж і висновок з експлуатації об'єкта основних
засобів та відновлення території, на якій він розташований. Первісна вартість активів,
створених власними силами, включає первісну вартість матеріалів, прямі витрати на оплату
праці і відповідну частину виробничих накладних витрат.
Істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують строк їхнього
корисного використання або покращують їх здатність генерувати доходи, капіталізуються в
складі первісної вартості цих активів. Аналогічно витрати на проведення основних техоглядів
визнаються в складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо були
дотримані всі необхідні для цього критерії. Всі інші витрати на ремонт й обслуговування
основних засобів, які не відповідають вищевказаним критеріям капіталізації, включаються до
складу прибутку або збитку того періоду, у якому вони були понесені.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їхнього вибуття або в тих випадках,
коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигід. Прибуток
або збиток в результаті вибуття або списання об'єкта основних засобів визначається як різниця
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між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі
прибутку або збитку.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає зносу протягом
строку корисного використання відповідного активу і розраховується за прямолінійним
методом. Очікувані строки корисного використання представлені таким чином (кількість
років):
Земля
Не амортизується
Будинки та споруди
5-76
Машини та обладнання
2-57
Промислові транспортні засоби
2-22
Автомобілі
2-22

Офісне обладнання та інші основні
засоби

2-20

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Підприємство отримало б у теперішній
момент від продажу такого активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме
наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо
Підприємство має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації.
Ліквідаційна вартість активів, очікувані строки корисного використання і метод нарахування
амортизації, при необхідності, переглядаються наприкінці кожного звітного року. Вплив змін
порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. У випадку
знецінення основних засобів їхня балансова вартість зменшується до вартості використання
або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка з них більша.
Підприємство капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості даного
активу.
Незавершене будівництво містить у собі витрати, безпосередньо пов'язаних з будівництвом
основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат,
понесених під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується.
Витрати на заміну тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізуються,
а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних
вигід, пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про
фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання
активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигід. Прибуток та збитки від
вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю
активів та визначаються у звіті про фінансові результати.
Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до інших резервів, переносяться на
нерозподілений прибуток.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за первісною вартістю, включаючи витрати по
угоді. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою
вартістю, яка відображає ринкові умови на звітну дату. Прибутки або збитки, що виникають
від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються до складу прибутку
або збитку за той період, в якому вони виникли, включаючи відповідний податковий ефект.
Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті (тобто на дату, на яку її
одержувач набуває контроль), або у випадку, якщо вона виведена з експлуатації і від її вибуття
не очікується економічних вигод у майбутньому. Різниця між чистими надходженнями від
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вибуття і балансовою вартістю активу визнається в звіті про фінансові результати у періоді, в
якому було припинено його визнання. Сума відшкодування, що підлягає включенню до складу
прибутку або збитку, що виникає при припиненні визнання об'єкта інвестиційної нерухомості,
визначається у відповідності з вимогами до визначення ціни угоди в МСФЗ (IFRS) 15.
Перекази в категорії інвестиційної нерухомості або з неї здійснюються тільки тоді, коли має
місце зміна в характері використання нерухомості. При переведенні з інвестиційної
нерухомості до займаний власником об'єкт нерухомості умовна первісна вартість для цілей
подальшого обліку являє собою справедливу
вартість на момент зміни цілей використання. У разі, коли займаний власником об'єкт
нерухомості стає об'єктом інвестиційної нерухомості, Підприємство враховує таку нерухомість
у відповідності з політикою обліку основних засобів до моменту зміни мети використання.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, придбані окремо, відображаються за собівартістю за мінусом
накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація визнається
прямолінійним методом протягом очікуваного строку корисного використання. Строк
корисного використання об’єктів визначається правовстановлюючими документами або
комісією, затвердженою на Підприємстві.
Очікувані строки корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на
кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь яких змін в оцінках обліковується як
зміна облікової оцінки.
Нематеріальні активи з певним строком корисного використання амортизуються протягом
строку корисного використання й аналізуються на знецінення у випадку наявності відповідних
ознак.
Нематеріальні активи включають програмне забезпечення й право користування ліцензіями.
Придбане програмне забезпечення та право користування ліцензіями капіталізуються в сумі
витрат, понесених на їхнє придбання і введення в експлуатацію. Отримані ліцензії (патенти) і
програмне забезпечення амортизуються прямолінійним методом протягом терміну корисної
служби зазначених активів, рівного строку дії ліцензії (патенту) або прав користування
програмним забезпеченням.
Підприємство здійснює перегляд періоду та метод амортизації по об'єктах нематеріальних
активів по необхідності, наприкінці кожного звітного року. При зміні оцінки строку корисного
використання, період амортизації також підлягає зміні, що враховується як зміна в облікових
оцінках.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання
або вибуття не очікується економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття або списання
нематеріального активу визначається як різниця між надходженнями від реалізації та
балансовою вартістю об'єкта й визнається у складі прибутку або збитку.
Строк використання нематеріальних активів 5-10 років.
До складу нематерiальних активiв належать права на використання товарного знаку та
програмне забезпечення.
Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Підприємство визначає, чи існують ознаки можливого зменшення
корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо потрібне проведення щорічного
тестування активу на знецінення, Підприємство виробляє оцінку відшкодовуваної вартості.
Вартість відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки (ПГГП) - це
найбільша з таких величин: справедлива вартість активу (ПГГП) за вирахуванням витрат на
продаж і цінність від використання активу (ПГГП). Вартість відшкодування визначається для
окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів,
які, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами
активів. Якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки,
перевищує його відшкодовувану вартість, актив вважається знеціненими, та поточна вартість
активу зменшується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання активу,
майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка
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відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві такого
активу.
При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж обліковуються
недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна
модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються розрахунковими коефіцієнтами,
котируваннями цін вільно обертаються на ринку акцій дочірніх компаній або іншими
доступними показниками справедливої вартості.
Підприємство визначає суму знецінення, виходячи з детальних планів та прогнозних
розрахунків, які готуються окремо для кожного ПГГП Підприємства, до якого відносяться
окремі активи. Ці плани і прогнозні розрахунки, як правило, складаються на п'ять років. Для
більш тривалих періодів розраховуються довгострокові темпи зростання, які застосовуються
щодо прогнозованих майбутніх грошових потоків після п'ятого року.
Збитки від знецінення триваючої діяльності, у тому числі збитки від знецінення запасів,
визнаються у звіті про сукупний дохід у складі тих категорій витрат, які відповідають функції
знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених об'єктів нерухомості, по яких
переоцінка була визнана в іншому сукупному доході. В цьому випадку збиток від знецінення
також визнається в іншому сукупному доході в межах суми раніше проведеної переоцінки.
Щодо активів на кожну звітну дату Підприємство визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані
збитки від знецінення активу більше не існують або скоротилися. Якщо такі ознаки є,
Підприємство розраховує суму очікуваного відшкодування активу або ПГГП. Раніше визнані
збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мали місце зміни в
припущеннях, які використовувалися при визначенні суми очікуваного відшкодування активу
з моменту останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежена таким чином,
що балансова вартість активу не може перевищувати суми його очікуваного відшкодування, а
також не може перевищувати балансову вартість за вирахуванням амортизації, по якій даний
актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від
знецінення. Таке відновлення вартості визнається в звіті про сукупний дохід за винятком
випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку
відновлення вартості враховується як дооцінку.
Після такого відновлення амортизаційні відрахування коригуються в майбутніх періодах з
метою рівномірного розподілу переглянутої вартості активу, за вирахуванням ліквідаційної
вартості, на систематичній основі в залежності від його залишкового строку служби.
Оренда
Договір є орендним чи містить оренду, якщо він передає право контролювати користування
ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.
Для договору, який є, або містить оренду, кожний компонент оренди в договорі обліковується
як оренда окремо від компонентів що не пов’язані з орендою цього договору, окрім випадків,
коли застосовується описаний нижче практичний прийом.
Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 «Оренда». Як
практичний прийом, Підприємство вирішило, за класом базового активу, не розмежовувати
компоненти що не пов’язані з орендою та оренди, а натомість обліковувати кожний компонент
оренди та будь-які пов’язані з ним компоненти, що не пов’язані з орендою, як єдиний
компонент оренди.
Підприємство не застосовує вимоги МСФЗ до:
a) короткострокової оренди (на строк до 12 місяців); та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартість нового активу становить менше
125 тис. грн.).
Підприємство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній
основі протягом строку оренди.
Первісна оцінка активу з права користування
На дату початку оренди Підприємство оцінює актив з права користування за собівартістю.
Собівартість активу з права користування складається з:
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а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання;
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулів до оренди;
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення
базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового
активу до стану, що вимагається умовами оренди.
Первісна оцінка орендного зобов’язання
На дату початку оренди Підприємство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи
припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити.
Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових
запозичень Підприємство.
Ставка додаткових запозичень - ставка відсотка, яку Підприємство сплатила б, щоб позичити
на подібний строк та з подібним забезпеченням коштів, які необхідні для того, щоб отримати
актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов.
На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання,
складаються з вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку
оренди, які не були сплачені на дату початку оренди:
а) фіксовані платежі, в тому числі по суті фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких
стимулів до оренди, що підлягають отриманню.
б) змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
в) сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;
г) ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому,
що він скористається такою; та
ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає
реалізацію орендарем можливості припинення оренди.
Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, включають, наприклад, платежі,
пов’язані з індексом споживчих цін, платежі, пов’язані з еталонною ставкою відсотка (такою
як LIBOR), або платежі, які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок.
Подальша оцінка активу з права користування
Після дати початку оренди орендар оцінює актив з права користування, застосовуючи модель
собівартості:
a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
внаслідок зменшення корисності; та
б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.
Амортизація нараховується із застосуванням вимог МСБО 16 Основні засоби, з урахуванням
наступного.
Якщо оренда передає право власності на базовий актив орендарю наприкінці строку оренди
або якщо собівартість активу з права користування відображає той факт, що орендар
скористається можливістю його придбати, то орендар має амортизувати актив з права
користування від дати початку оренди і до кінця строку корисного використання базового
активу. В інших випадках орендар має амортизувати актив з права користування з дати
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання
активу з права користування та кінець строку оренди.
Подальша оцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:
а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним
зобов’язанням;
б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та
в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або
28

ПАТ «Енергомашспецсталь»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(в тисячах українських гривень)
модифікації оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні
платежі.
Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці
витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні
стандарти:
а) проценти за орендним зобов’язанням; та
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у
якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.
Переоцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як
коригування активу з права користування. Однак якщо балансова вартість активу з права
користування зменшилася до нуля і відбувається подальше зменшення оцінки орендного
зобов’язання, то орендар визнає будь-яку решту суми переоцінки у прибутку або збитку.
Орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з
використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:
а) змінився строк оренди. Орендар визначає переглянуті орендні платежі на основі
переглянутого строку оренди; або
б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу. Орендар має визначити
переглянуті орендні платежі з метою відобразити зміну сум, що мають бути сплачені у разі
використання можливості придбання.
Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистої вартості
реалізації.
Витрати, пов'язані з доставкою запасів до місця використання та приведенням їх до належного
стану, враховуються таким чином:
•

сировину і матеріали - вартість придбання за методом ФІФО;

•

готова продукція і незавершене виробництво - прямі матеріальні витрати і витрати на
оплату праці, а також частина накладних виробничих витрат, виходячи з нормальної
виробничої потужності, але не включаючи витрати на позики.

Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна реалізації запасів в ході
звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і
оцінених витрат на реалізацію.
Списання запасів до чистої вартості їх реалізації включається до складу інших операційних
витрат.
Фінансові інструменти - визнання та подальша оцінка
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового
активу у одного підприємства та фінансового зобов'язання або дольового інструменту у
іншого.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи при первинному визнанні класифікуються як такі, що надалі оцінюються за
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Класифікація фінансових активів при
первинному визнанні залежить від характеристик установлених договором грошових потоків
за фінансовим активом і бізнес-моделі, з управління фінансовими активами. За винятком
торговельної дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування
або відносно якої Підприємство застосувало спрощення практичного характеру, Підприємство
спочатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною у разі фінансових
активів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму
витрат на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск
фінансового активу. Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить значний компонент
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фінансування або відносно якої Підприємство застосувало спрощення практичного характеру,
оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ (IFRS) 15.
Для того, щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизованою
собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб
договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є "виключно
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків" на непогашену частину основної суми
боргу. Така оцінка називається SPPI - тестом і здійснюється на рівні кожного інструменту.
Бізнес-модель, використовувана Підприємством для управління фінансовими активами,
описує спосіб, яким Підприємство управляє своїми фінансовими активами з метою
генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки наслідком
отримання передбачених договором грошових потоків, продажі фінансових активів або і того,
і іншого. Усі операції купівлі або продажу фінансових активів, вимагаючи постачання активів
в строк, встановлюваний законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на певному
ринку (торгівля на стандартних умовах), признаються на дату укладення оборудки, т. е. на
дату, коли Підприємство переймає на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцінка
Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
-

фінансові активи,
інструменти);

що

оцінюються

за

амортизованою

собівартістю

(боргові

-

фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти)
Ця категорія є найбільш доречною для Підприємства. Підприємство оцінює фінансові активи
за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві наступні умови:
- фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових
активів для отримання передбачених договором грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання у вказані дати грошових
потоків, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену
частину основної суми боргу.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з
використанням методу ефективного відсотка, і до них застосовуються вимоги відносно
знецінення. Прибутки або збитки признаються у складі прибутку або збитку у разі припинення
визнання активу, його модифікації або знецінення. До категорії фінансових активів, що
оцінюються за амортизованою вартістю, Підприємство відносить торговельну дебіторську
заборгованість, іншу поточну дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
(боргові інструменти)
Підприємство оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, якщо виконуються обидві наступні умови:
- фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання
передбачених договором грошових потоків, так і продаж фінансового активу; і
- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання у вказані дати грошових
потоків, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену
частину основної суми боргу.
У разі боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, процентний дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від знецінення або відновлення
таких збитків признаються в звіті про прибуток або збиток і розраховуються так само, як і у
разі фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Зміни справедливої
вартості, що залишилися, признаються у складі іншого сукупного доходу.
При припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості, визнана у складі
іншого сукупного доходу, рекласифікуються до складу прибутку або збитку.
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Фінансові активи, класифіковані на розсуд Підприємства як оцінювані за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти)
При первинному визнанні Підприємство може за власним розсудом прийняти рішення, без
права його подальшої відміни, класифікувати інвестиції в пайові інструменти як оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню
власного капіталу згідно МСФО (IAS) 32 Фінансові інструменти: подання" і не призначений для
торгівля. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному інструменту окремо.
Прибутки або збитки по таких фінансових активах ніколи не рекласифікуються до складу
прибутків або збитків. Дивіденди признаються в якості іншого доходу в звіті про прибутки та
збитки, коли право на отримання дивідендів встановлене, крім випадків, коли Підприємство
отримує вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини вартості фінансового
активу. В цьому випадку такі прибутки відображаються у складі іншого сукупного доходу.
Пайові інструменти, класифіковані як оцінювані за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, не оцінюються на предмет знецінення.
Підприємство прийняло рішення, без права його подальшої відміни, віднести до цієї категорії
інвестиції в некотирувані пайові інструменти.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, включає фінансові активи, призначені для торгівлі, фінансові активи, класифіковані
на розсуд Підприємства при первинному визнанні як оцінювані за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, або фінансові активи, що в обов'язковому порядку оцінюються за
справедливий вартістю. Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо
вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому.
Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні інструменти, також
класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків, коли вони визначені на
розсуд Підприємства як ефективні інструменти хеджування. Фінансові активи, грошові потоки
по яких не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків, класифікуються
і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від
використовуваної бізнес-моделі. Незважаючи на критерії для класифікації боргових
інструментів як оцінюваних за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід, як описано вище, при первинному визнанні Підприємство може
за власним розсудом класифікувати боргові інструменти як оцінювані за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, якщо така класифікація усуває або значно зменшує
облікову невідповідність. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансове положення за справедливою
вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості признаються в звіті про фінансові результати.
До цієї категорії належать похідні інструменти і інвестиції в котирувані пайові інструменти,
які Підприємство на власний розсуд не класифікувала, без права відміни, як оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Дивіденди по котируваних пайових
інструментах признаються як інший доход у звіті про фінансові результати, коли право на
отримання дивідендів встановлене.
Припинення визнання
Фінансовий актив (чи - де застосовано - частина фінансового активу або частина групи
аналогічних фінансових активів) припиняє признаватися (т. е. виключається з звіту про
фінансове положення), якщо:
-

спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу;
або

-

Підприємство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або узяла
на себе зобов'язання по виплаті третій стороні отримуваних грошових потоків в
повному об'ємі і без істотної затримки за "транзитною" угодою; і або (a) Підприємство
передало практично усі риски і вигоди від активу, або (б) Підприємство не передала,
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але і не зберігає за собою практично усі риски і вигоди від активу, але передала
контроль над цим активом.
Якщо Підприємство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала
транзитну угоду, вона оцінює, чи зберегла воно риски та вигоди, пов'язані з правом власності,
і, якщо так, в якому обсязі. Якщо Підприємство не передала, але і не зберегла за собою
практично усі риски і вигоди від активу, а також не передала контроль над активом,
Підприємство продовжує визнавати переданий актив в тому обсязі, в якому вона продовжує
свою участь в ньому. В цьому випадку Підприємство також визнає відповідне зобов'язання.
Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права і
зобов'язання, збережені Підприємством.
Тривала участь, яка набуває форми гарантії по переданому активу, оцінюється по найменшій
таких сум: (i) сума активу та (ii) максимальна сума одержаної компенсації, яку Підприємство
може бути вимушений повернути («сума гарантії»).
Зменшення корисності фінансових активів
Підприємство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим
активом відносно усіх боргових інструментів, що оцінюються не за справедливою вартістю
через прибуток або збиток. Резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків
розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, належними відповідно до
договору, і усіх грошових потоків, які Підприємство чекає отримати, дисконтованою з
використанням первинного ефективного відсотка або приблизного значення. Очікувані
грошові потоки включають грошові потоки від продажу утримуваного забезпечення або від
інших механізмів підвищення кредитної якості, які є невід'ємною частиною договірних умов.
Підприємство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії
фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно
зріс із моменту первісного визнання.
Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, то, Підприємство оцінює резерв під збитки за таким
фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.
Відносно торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором Підприємство
застосовує спрощений підхід при розрахунку резерву під збитки. Підприємство не відстежує
зміни кредитного ризику, а замість цього на кожну звітну дату визнає оцінний резерв під
збитки в сумі, рівній очікуваним кредитним збиткам за увесь термін. Підприємство
використала матрицю оцінних резервів, спираючись на свій минулий досвід виникнення
кредитних збитків, скоректованих з урахуванням прогнозних чинників, специфічних для
покупців, і загальних економічних умов.
Підприємство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення
корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до
суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або
збитку.
Відносно боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, Підприємство застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На кожну
звітну дату Підприємство оцінює, чи являється борговий інструмент інструментом з низьким
кредитним ризиком, використовуючи усю обґрунтовану і підтверджувану інформацію,
доступну без надмірних витрат або зусиль. При проведенні такої оцінки Підприємство
переглядає внутрішній кредитний рейтинг боргового інструменту. Крім того, Підприємство
вважає, що сталося значне збільшення кредитного ризику, якщо передбачені договором
платежі прострочені більш чим на 90 днів. Резерв під збитки для таких інструментів
визнається в іншому сукупному доході й не зменшує балансової вартості фінансового активу,
зазначеної у звіті про фінансовий стан.
Згідно з обліковою політикою Підприємства оцінний резерв під збитки по таких інструментах
оцінюється в сумі, рівній 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. Проте у разі значного
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збільшення кредитного ризику з моменту первинного визнання оцінний резерв під збитки
признаватиметься в сумі очікуваних кредитних збитків за увесь термін.
Підприємство вважає, що по фінансовому активу стався дефолт, якщо передбачені договором
платежі прострочені на 90 днів. Проте в певних випадках Підприємство також може дійти
висновку, що по фінансовому активу стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація
вказує на маловірогідність, що Підприємство отримає, без урахування механізмів підвищення
кредитної якості, що утримуються Підприємством, усю суму виплат, що залишилися,
передбачених договором. Фінансовий актив списується, якщо у Підприємства немає
обґрунтованих очікувань відносно відшкодування передбачених договором грошових потоків.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на
банківських рахунках, які можна швидко конвертувати у готівку, та депозити із первісним
терміном погашення менше трьох місяців.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання і оцінка
Підприємство визнає фінансове зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді й лише
тоді, коли стає стороною договірних положень щодо інструмента.
Підприємство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцінюються за амортизованою собівартістю, за винятком:
(а) фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються
за справедливою вартістю.
(б) фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового
активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.
(в) договорів фінансової гарантії.
Після первісного визнання Підприємство оцінює його за більшою з таких сум:
(i) сумою резерву під збитки, і
(ii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу,
визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
(г) зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.
Підприємство надалі оцінює його за більшою з таких сум:
(i) сумою резерву під збитки, визначеною, і
(ii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу,
визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
(ґ) умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого застосовується
МСФЗ 3.
Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у
прибутку або збитку.
Фінансові зобов'язання Підприємства включають торговельну та іншу кредиторську
заборгованість, кредити і інші позики, включаючи банківські овердрафти.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване,
або термін його дії збіг. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим
зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що істотно відрізняються, або якщо умови
наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення
визнання первинного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх
балансовій вартості признається в звіті про прибуток або збиток.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума поданням в
консолідованому звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є здійсненне в цей момент
юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір здійснити розрахунок на неттооснові або продати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.
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Всі фінансові активи та зобов’язання обліковуються за історичною вартістю за виключенням
фінансових інвестицій (дивиться Примітку 21) та Кредити отримані (дивиться Примітку 27)
Зареєстрований капітал
Інструмент власного капіталу являє собою договір, що надає право на залишкову частку в
активах підприємства після відрахування всіх його зобов'язань. Інструменти власного
капіталу, випущені Підприємством, відображаються по сумі отриманих надходжень, за
винятком прямих витрат на їхній випуск.
Прості акції класифікуються як Зареєстрований капітал.
Додатковий капітал
У додатковому капіталі враховується дисконтування процентних фінансових зобов’язань по
отриманим заємним коштам від акціонерів.
Капітал у дооцінках
Капітал у дооцінках містить у собі суму дооцінкам основних засобів. У звітному періоді було
проведене списання амортизованої частки Капітала у дооцінках у розмірі 74 350 тис. грн. у
рядку 4290 Звіту про власний капітал (у 2018 році – 74 246 тис. грн)
Виплати працівникам
Заробітна плата, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також премії нараховуються у тому
році, в якому відповідні послуги надаються працівникам Підприємства.
Державна пенсійна програма з визначеним внеском.
Підприємство здійснює відрахування Єдиного соціального внеску до Державного бюджету
України, які розраховуються на основі заробітної плати кожного працівника. Ці суми
включаються до складу витрат у тім періоді, у якому вони виникли.
Державна пенсійна програма з визначеними виплатами.
Підприємство зобов'язане компенсувати державі суми пенсійних виплат, які провадяться
державою працівникам Підприємства, які працювали протягом певного часу у шкідливих для
здоров'я умовах, як визначено нормативно - правовими актами України, і тому мають право
виходу на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного віку,
визначеного нормативно - правовими актами України. Ці зобов'язання виплачуються за
рахунок коштів, отриманих від операційної діяльності.
Чиста сума зобов'язання за цією державною пенсійною програмою з визначеними виплатами
розраховується шляхом оцінки суми майбутніх виплат, зароблених працівниками у зв'язку з
наданими ними послугами у поточному і попередніх періодах. Після цього сума виплат
дисконтується з метою визначення приведеної вартості зобов'язання. Приведена вартість
зобов'язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом дисконтування очікуваних
майбутніх відтоків грошових коштів із застосуванням процентної ставки по корпоративних
облігаціях високої категорії (а при відсутності активного ринку корпоративних облігацій - по
державних облігаціях), які деноміновані в українській гривні і строки погашення яких
приблизно співпадають зі строками відповідного пенсійного зобов'язання.
Актуарні прибутки або збитки, що виникають внаслідок коригувань та змін в минулих
актуарних припущеннях, відносяться на інший сукупний дохід в періоді, в якому вони
виникли.
У випадку збільшення виплат по програмі частка суми збільшених виплат, що стосується
наданих раніше працівниками послуг, негайно визнається у звіті про фінансові результати.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями
за методом прогнозованої умовної одиниці.
Інші додаткові виплати працівникам
Відповідно до колективного договору, Підприємство здійснює одноразові виплати під час
виходу на пенсію працівників, які проробили на Підприємстві тривалий час та у випадку смерті
працівника. Такі виплати являють собою програму із установленими виплатами. Зобов'язання
й витрати по цій програмі несуттєві для Підприємства.
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних
ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань
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дилерів (котирування по покупці для довгих позицій і котирування на продаж для коротких
позицій), без вирахування витрат на проведення операції.
Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, які не мають активного ринку,
визначається з використанням відповідних методів оцінки. Такі методи включають
дисконтування грошових потоків, котирування аналогічних інструментів, дані про ринкові
угоди безпосередньо перед звітною датою та інші.
Забезпечення
Забезпечення визнається у випадку, коли Підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне
або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення
зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які несуть у собі економічні вигоди, та сума
зобов'язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох аналогічних
зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу
зобов’язань у цілому.
Витрати, пов'язані із забезпеченням, відображаються у звіті про фінансові результати. Коли
вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподатковування, з урахуванням ризиків, пов'язаних із конкретними зобов'язаннями.
При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає перебіг часу,
визнається як фінансові витрати.
Прибуток на акцію
Базовий розмір прибутку на одну акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за
період, який підлягає розподілу між власниками звичайних акцій, на середньозважену
кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу.
Умовні зобов'язання та умовні активи
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в Примітках, якщо
існує значна ймовірність отримання економічних вигід.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до
фінансової звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб
розрахуватися по зобов’язаннях, і їхню суму можна розрахувати з достатнім рівнем точності.
Інформація про умовні зобов’язання розкривається у примітках до фінансової звітності, крім
випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, не є
значною.

5. НОВІ СТАНДАРТИ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПОПРАВКИ ДО ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ І
ІНТЕРПРЕТАЦІЙ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ ПІДПРИЄМСТВОМ
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році.
Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2019
року. Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій,
які повинні застосовуватись Компанією з 1 січня 2019 року:
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ 4 «Визначення наявності в угоді ознак
оренди», Роз'яснення ПКТ 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКТ 27 «Визначення
сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». Стандарт встановлює принципи
визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні
з МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж
принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і
фінансову. Таким чином, застосування МСФЗ 16 не вплинуло на облік договорів оренди, в
яких Компанія є орендодавцем.
Роз'яснення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо обліку податку на прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податків на прибуток в умовах існування невизначеності
щодо податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12 «Податки на прибуток».
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Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування
МСБО 12, а також не містить вимог щодо відсотків та штрафів, пов'язаних з невизначеними
податковими трактуваннями.
У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої
операції або до конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність
того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала
компанія.
Якщо відповідь позитивна, то компанія повинна відображати у фінансовій звітності ту ж суму,
що і у податковій звітності і розглянути необхідність розкриття інформації про існування
невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, відображена у фінансовій звітності, буде
відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з урахуванням
наявної невизначеності.
Роз'яснення також вимагає, щоб ті судження і оцінки, які були сформовані компанією, були
переглянуті в разі зміни фактів і обставин - наприклад, внаслідок податкової перевірки або
дій, вжитих податковими органами, наступних змін податкових правил, або після закінчення
терміну, протягом якого податковий орган має право перевірити правильність обчислення
податку.
Компанія визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або
разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями, і
використовує підхід, який дозволяє з більшою точністю передбачити результат вирішення
невизначеності.
Компанія застосовує значні судження при виявленні невизначеності щодо правил обчислення
податку на прибуток. При застосуванні роз'яснення Компанія проаналізувала, чи є у неї будьякі невизначені податкові трактування. Враховуючи те, що Компанія виконує вимоги
податкового законодавства, Компанія прийшла до висновку, що прийняття податковими
органами податкових трактувань, застосованих Компанією, є ймовірним.
Дане роз'яснення не мало впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним
відшкодуванням »
Згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» борговий інструмент може оцінюватися за
справедливою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови,
що передбачені договором грошові потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми
боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу »(критерій SPPI) і інструмент
утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до
МСФЗ 9 роз'яснюють, що фінансовий актив задовольняє критерію SPPI незалежно від того, яка
подія або обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від
того, яка сторона виплачує або отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове
розірвання договору.
Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» - «Внесення змін до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою»
Поправки розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного
періоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми
або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду, організація
повинна визначити вартість послуг поточного періоду та чисту величину відсотків стосовно
решти періоду після внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення
зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень і ставок дисконтування,
використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, оскільки в звітному періоді не
проводилися зміни програми забезпечення, її скорочення або погашення зобов'язань по ній.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
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У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом
господарювання, залежить від дивідендів, виплачених власникам інструментів капіталу. В
поправці до МСБО 12 уточнюється, що податкові наслідки (якщо такі є) дивідендів (тобто
розподіл прибутку власникам інструментів капіталу пропорційно їх часткам) повинні
визнаватися:
• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і
• у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному
капіталі, в залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операції або
події, які згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивіденди.
Ця поправка не вплинула на фінансову звітність Компанії.
МСБО 23 «Витрати на позики»
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок
спеціальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики,
понесені за спеціальними запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина
вартості цього кваліфікованого активу. Але ці запозичення стають частиною пулу позик,
запозичених для загальних потреб. Тому з цієї дати ставка, яка застосовується до цих
запозичень, включається до визначення ставки капіталізації, яка застосовується до позикових
коштів, запозичених для загальних потреб.
Ця поправка не вплинула на фінансову звітність Компанії.

6. МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ЩО НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були
опубліковані, але не набрали чинності.
МСФЗ 17 "Страхові контракти".
МСФЗ 17 - новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4
"Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів
договорів страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя,
пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а
також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька
винятків зі сфери застосування.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після
цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове
застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до Компанії.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та
асоційованою компанією чи спільним підприємством. Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована
фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
не застосовуються до Підприємства.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку,
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені
визначення та рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких
важливих питань, як функції управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході
підготовки фінансової звітності.
Зміни вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї
дати. Підприємство планує застосовувати ці зміни з наступного звітного періоду.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості
Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і
відповідним для всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що
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пропуск або неправильне відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення
користувачів, прийнятих на основі фінансової звітності. У новому варіанті визначення
інформація вважається істотною, якщо її пропуск, неправильне відображення або
приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань,
вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які
приймають їх на основі такої фінансової звітності, що містить фінансову інформацію про
конкретну організацію, що звітує.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність
Компанії.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних
з класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для
періодів, що починаються з 1 січня 2022 року або пізніше. Поправки застосовуються
ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на
класифікацію зобов’язань у звіті про фінансовий стан Компанії.
Порівняльна інформація
Фінансова звітність містить порівняльну інформацію за попередній період. При необхідності
порівняльні дані були скориговані і рекласифіковано відповідно до змін презентації в
поточному році.

7. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Складання фінансової звітності Підприємства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень,
оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат,
активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на звітну дату.
Судження
Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді
керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Керівництво Підприємства також
використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. У
процесі застосування облікової політики керівництвом Підприємства були зроблені певні
судження, крім облікових оцінок, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій
звітності.
Політика Підприємства щодо фінансування своєї діяльності спрямована на безперебійне
забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо – господарської діяльності та
контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів, своєчасне перерахування
платежів до бюджету та в Державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками
ресурсів, оплату праці персоналу, досягнення найбільш ефективних економічних та
фінансових показників на основі взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з
партнерами, постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності
підприємства. Фінансування діяльності Підприємства відбувається за рахунок власних та
позикових коштів. Робочого капіталу Підприємства достатньо для поточних потреб.
Для коректного відображення фінансового стану Підприємство повинно періодично проводити
переоцінку основних засобів та інвестиційної нерухомості з метою відображення цих статей
за справедливою вартістю. Підприємство враховує інвестиційну нерухомість за справедливою
вартістю, при цьому зміни справедливої вартості визнаються в звіті про прибуток або збиток.
Зміни у справедливій вартості основних засобів визнаються у звіті про іншій сукупний дохід.
Припущення
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Нижче подані основні припущення, що стосуються можливих майбутніх подій та інших
основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик
виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів
протягом наступного фінансового року:
Забезпечення гарантій на готову продукцію
Підприємство надає гарантії у зв'язку з продажем своєї продукції і відображає забезпечення
на гарантійне обслуговування за результатами продажів. Очікувана вартість гарантійного
обслуговування являє собою договірну гарантію, яка надається у відношенні дефектів у
матеріалах і роботі, що з'являються протягом гарантійного періоду.
Резерв на покриття збитків від знецінення торговельної
та іншої дебіторської
заборгованості
Підприємство здійснює нарахування резервів по сумнівних боргах з метою покриття
потенційних збитків, що виникають у разі нездатності покупця здійснити необхідні платежі.
Підприємство використовує матрицю резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків за
торговельною дебіторською заборгованістю. При оцінці достатності резерву по сумнівних
боргах керівництво враховує поточні умови в економіці в цілому, терміни виникнення
дебіторської заборгованості,
досвід Підприємства зі списання
заборгованості,
кредитоспроможність покупців і зміни умов оплати за договорами. Зміни в економіці,
галузевої ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть спричинити коригування
розміру резерву по сумнівних боргах, відображеного у фінансовій звітності. Оцінка
Підприємством резерву на покриття збитків від знецінення базується на оцінці згідно моделі
очікуваного кредитного збитку по фінансовим активам.
Сума резерву на покриття збитків від знецінення торговельної та іншої дебіторської
заборгованості, визнана на 31 грудня 2019 р. у звіті про фінансовий стан, склала 27 004 тис.
грн. (на 31 грудня 2018р. 34 703 тис. грн.) (Примітка 23).
Відстрочені податки на прибуток
Відстрочений податок на прибуток визначається методом балансових зобов'язань відносно
всіх тимчасових різниць, що існують на звітну дату, між податковою базою активів і
зобов'язань й їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Зобов'язання по відстроченому податку на прибуток визнаються по всім оподатковуваним
тимчасовим різницям.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого
можна застосувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню.
Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення вартості відстрочених податкових
активів, які можуть бути визнані виходячи із імовірних строків та рівня оподатковуваного
прибутку майбутніх періодів, а також стратегії податкового планування в майбутньому.
Станом на 31 грудня 2019 р. Підприємство не визнало відстрочений податковий актив в сумі
86 727 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р.: 93 028 тис. грн..) (Примітка 18), оскільки Підприємство
очікує одержання оподатковуваного прибутку в майбутньому з малою вірогідністю.
Пенсійні зобов'язання
Витрати з пенсійного забезпечення за програмою з фіксованими виплатами визначаються з
використанням актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення
припущень щодо ставки дисконтування, очікуваного рівня доходності активів, майбутнього
збільшення заробітної плати, рівня смертності та майбутнього збільшення розміру пенсій. Для
визначення плинності кадрів, оцінки змін до заробітної плати, індексу інфляції та т.п. від
керівництва вимагається прийняття істотних професійних суджень.
Зміни оцінок керівництва можуть вплинути на суму зобов'язання у звіті про фінансовий стан і
відповідні нарахування прибутку або збитку та іншого сукупного доходу.
Сума пенсійних зобов'язань, визнаних на 31 грудня 2019 р. у звіті про фінансовий стан, склала
162 557 тис. грн. (2018 р.: 122 304 тис. грн.).
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Інформація про основні допущення, використовуваних при розрахунку пенсійних зобов’язань
і аналіз чутливості суми пенсійних зобов’язань до змін таких допущень наведені в Примітці
26.
Судові розгляди
Відповідно до МСФЗ Підприємство визнає резерв тільки у разі існування поточного
зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результаті
минулої події; відтік економічних вигод, який буде потрібним для погашення цього
зобов'язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. У випадках,
коли ці вимоги не дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита у
примітках до фінансової звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була
у поточний момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати істотний вплив
на фінансовий стан Підприємства. Застосування цих принципів облікової політики щодо
судових справ вимагає від керівництва Підприємства оцінок різних фактичних і юридичних
питань поза її контролем. Підприємство переглядає невирішені судові справи, слідуючи
подіям у судових розглядах на кожну звітну дату, щоб оцінити потребу у резервах у своїй
фінансовій звітності. Серед тих чинників, які беруться до уваги при прийнятті рішення про
формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок і
потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають
місце, перебіг процесу, (включаючи його перебіг після дати складання фінансової звітності,
але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними
суперечками і будь-яке рішення керівництва Підприємства щодо того, як воно має намір
відреагувати на судовий процес, вимогу чи оцінку.
Коригування звітності за попередній період
У звітному періоді було узгоджено про де які зміни у обліку статей звіту про фінансовий стан,
звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів. Ці зміни являють собою
рекласифікації відображення деяких операцій у фінансовій звітності. У зв’язку з цим було
проведено коригування цього звіту за попередній період:
Строка звіту про
фінансовий стан

на 01.01.2019
До
коригувань

Різниця

Після
коригуань

1510 Довгострокові
кредити банків

817 950

1515

470 702

-

-

7 271 010

5 814 664

-

1 463 928

7 582

Інші
довгострокові
зобов'язання
1600 Короткострокові
кредити банків
1610 Поточна
кредиторська
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
1690 Інші поточні
зобов'язання

Примітка

1 288 652

470 702
Перенесення сум
довгострокових
позик в грн. і
(470 702)
валюті
7 271 010 Перенесення сум
короткострокових
(5 814 664) позик та поточної
частини за
довгостроковими
позиками,
кредитами у
(1 456 346) валюті, сум
відсотків за
позиками і
кредитами
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Строка звіту про
фінансові результати
2000 Чистий дохід від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
2150 Витрати на збут
2180 Інші операційні
витрати
2270 Інші витрати

Строка звіту про рух
грошових коштів
3000 Надходження від
реалізації
товарів, робіт,
послуг
3100 Витрати на
оплату товарів,
робіт, послуг

2018 рік
До
коригувань

Після
коригуань

Різниця

2 373 313
99 011

2 365 997
91 695

7 316
7 316

290 590

210 642

79 948

19 747

99 695

-79 948

2018 рік
До
Після
коригувань
коригуань
1 728 150
1 718 391

2 104 854

2 091 826

3135 Витрати на
оплату авансів

117 745

116 621

3150 Витрати на
оплату
зобов'язань за
страховими
контрактами

-

4 393

Різниця

Примітка

Зміна відображення
поручительств за
договорами
поставки готової
продукції
Зміна відображення
резерву за
інвестиційними
сертифікатами.

Примітка

9 759 Перенесення з оплати
поручительств і
штрафів за
договорами
реалізації готової
продукції
(13 028) Перенесення в
оплати за
договорами
страхування, в
оплати
поручительств і
штрафів за
договорами реалізації
готової продукції
(1 124) Перенесення в аванси
за договорами
страхування
4 393
Перенесення з оплати
і авансів за
договорами
страхування
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8. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (код рядка
2000)

Злитки
Лиття
Поковки з металообробкою
Кування вчорні
Складальні вузли
Послуги
РАЗОМ:
У тому числі ГП по Україні:
- з експорту:
Разом
Нерозподілені загально
виробничі витрати
Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями (актуарні
розрахунки)
Вирахування з доходу сум за
отриманими порукам за
договорами на реалізацію
готової продукції
Разом

2019
Дохід
Собівартість
753
1 036
177 224
143 916
1 289 980
1 157 883
69 722
51 476
401 677
453 651
283
90
1 939 639
1 808 052
459 493
387 174
1 480 145
1 420 878
1 939 639
1 808 052

2018
Дохід
Собівартість
18 922
25 757
194 016
163 440
1 929 402
1 610 577
53 621
54 785
175 866
188 860
1 487
1 181
2 373 313
2 044 600
400 955
346 589
1 972 357
1 698 011
2 373 313
2 044 600

56 730

40 292

3 743

(717)

(3 646)
1 935 993
1 935 993

1 868 525

(7 316)
2 365 997
2 365 997

2 084 175

В звітному році Підприємство мало чотири контрагенти, дохід від реалізації продукції по
операціях з якими перевищував 5% (2018р.: п’ять) від загального чистого доходу від реалізації
продукції Підприємства:
Сума доходу від реалізації
Відсоток від загального чистого
продукції, тис. грн.
доходу від реалізації продукції, %
2019
2018
Контагент 1
516,616
27%
Контагент 2
653,012
34%
Контагент 3
147,597
8%
Контагент 4
130,517
7%

9. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (код рядка
2050)
Собівартість реалізації за період, що закінчився 31 грудня 2019р., була представлена в такий
спосіб:
2019
2018
Cировина та інші матеріали
1 021 425
1 136 363
Електроенергія та газ
397 680
463 381
Заробітна плата і нарахування на заробітну плату
206 545
192 603
Амортизація
160 111
187 877
Інше
82 763
103 951
1 868 525
2 084 175
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10.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (код рядка 2130)
2019

Оплата праці
Аудиторські юридичні нотаріальні секретарські
послуги
Транспортні витрати
Розрахунково-касове обслуговування
Витрати на відрядження
Енерговитрати
Амортизація
Матеріали
Страхування
Інші

2018

56 928

44 434

14 686
4 793
4 277
2 983
1 576
1 171
1 163
1 160
4 085

7
5
4
3
1

059
363
582
045
560
348
1 264
1 247
3 773

92 822

11.

ВИТРАТИ НА ЗБУТ (код рядка 2150)

Матеріали
Енерговитрати
Оплата праці
Амортизація
Транспортні витрати
Витрати на відрядження
Сертифікація
Реклама і маркетинг
Поштові послуги і кур'єрська відправка
Інші

12.

72675

2019
11 214
347
15 366
200
50 834
1 559
219
1 552
452
175
81 918

2018
13 851
326
11 522
99
60 138
1 759
321
1 588
482
1 609
91 695

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ / (ВИТРАТИ) (код рядка 2120)

Дохід від реалізації виробничих запасів
Дохід від реалізації необоротних активів
Дохід від оперативної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Дохід від операційної курсової різниці
Збитки від операційної курсової різниці
Отримані штрафи пені неустойки
Відновлення резервів по запасах
Дохід
Витрати
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Дохід від зменшення забезпечення матеріальним
заохоченням
Відновлення резерву по запасах
Дохід
Витрати
Відшкодування раніше списаних активів

2019
7 276
1 331 998
1 986 990
(654 992)
54
17 958
51 703
(33 745)
41 585
2 667
-

2018
14 195
23 170
10 581
205 871
1 145 401
(939 530)
143
44 489
2 871
20 708
24 045
(3 337)
37
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Отримані гранти та субсидії
Інші доходи від операційної діяльності
Всього інші операційні доходи

13.

10
19 079
341 154

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ (ВИТРАТИ) / ДОХОДИ (код рядка 2180)

Витрати на дослідження і розробки
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих необоротних активів
Собівартість реалізованих виробничих запасів
ТМЦ
Товар
Резерв сумнівних боргів
Відновлено
Нарахован резерв
Недостачі і втрати від псування цінностей
Визнані штрафи пені неустойки податки
Інші витрати операційної діяльності (за рішенням
суду)
Дохід
Витрати
Інші витрати операціооной діяльності

14.

12 005
1 413 543

2019
(5 641)
(3 585)
(6
(1
(5
(14

862)
856)
006)
446)
8
(14 454)
(1 189)
(4 449)
(49 781)
62 712
(112 493)
(30 920)
(116 873)

2018
(13 871)
(6 899)
(14 373)
(13 788)
(444)
(13 344)

(83)
(51 715)
(27 217)
6 750
(33 967)
(82 696)
(210 642)

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ (код рядка 2220)
2019

Відсотки банка отримані
Інші доходи від фінансових операцій
Інші фінансові доходи за розрахунками з
покупцями в частині штрафних санкцій
Фінансові доходи за розрахунками з
постачальниками
Фінансові доходи за розрахунками за договорами
позики
Інше

2018

995
95 478

74

2 549
83 048
22 268
99
204 437

74
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15.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ (код рядка 2250)

Відсотки за кредит
Амортизована вартість кредиту
Відсотки за позиками
Послуги за договором поруки
Фінансові витрати за розрахунками з покупцями в
частині штрафних санкцій
Фінансові витрати з банківського факторингу з
регресом
Фінансові витрати за розрахунками з
постачальниками
Фінансові витрати за розрахунками за договорами
позики
Фінансові витрати з оренди

16.

2019
66 942
5 664
259 871
24 508

2018
45 037
24 537
291 944
78 432

842
2 723
30 927
19 510
648
411 635

439 950

ІНШІ ДОХОДИ (код рядка 2240)
2019

Благодійна допомога
Прибуток від вибуття основних засобів
Дохід
Витрати
Дохід від реалізації фінансових
інвестицій(Примітка 21)
Інші доходи

2018
515

750
883
6619
(5 736)

1 894
596
3 005

599
2 232

17. ІНШІ ВИТРАТИ (код рядка 2270)
2019
Благодійна допомога
Витрати по колдоговору
Витрати на утримання об’єктів соціального
призначення
Витрати від вибуття основних засобів
Витрати від зменшення справедливої вартості
фінансових інвестицій (Примітка 21)
Резерв по інвест сертифікатом
Дохід
Витрати
Інші витрати

2018

(9 070)
(5 533)

(8 578)
(6 823)

(627)

(560)

(93 925)

(1 354)
(79 948)

(3 108)
(112 263)

(79 948)
(2 432)
(99 695)
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18. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (код рядка 2300)
Основні компоненти витрат з податку на прибуток Підприємства визнані у звіті про фінансові
результати за період що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018р. представлені в такий
спосіб:
2019

2018

Поточні витрати по податку на прибуток
Доходи/(витрати) від відстроченого податку на
прибуток визнані цього року

-

–

(6 571)

(4 245)

Всього витрат по податку на прибуток

(6 571)

(4 245)

Відстрочений податок на прибуток зв'язаний зі статтями які безпосередньо відносяться до
складу іншого сукупного доходу:
2019
Чисті доходи/(витрати) по актуарних прибутках і
збитках
Доходи/(витрати) по податку на прибуток
відображені в іншому сукупному доході

2018
6 571

4 245

6 571

4 245

У грудні 2018 р. парламент України вніс ряд виправлень у Податковий кодекс України.
Виправлення набули чинності з 1 січня 2019 р. і не мають істотних змін у порядку розрахунку
оподатковуваного прибутку Підприємства починаючи із зазначеної дати.
Нижче представлене узгодження між фактичними витратами по податку на прибуток та
обліковим прибутком до оподатковування помноженої на нормативну ставку податку на
прибуток за періоди що закінчилися 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р.:
Обліковий прибуток/(збиток) до оподатковування
Очікувані (вигода)/витрати податку на прибуток по
встановленій ставці 18%
Сума невизнаних податкових активів
Інші різниці у базі оподаткування
Витрати по податку на прибуток

2019
872 942

2018
(289 375)

(157 130)
180 078
(29 519)
(6 571)

52 087
(127 084)
70 752
(4 245)

Основні компоненти відстрочених податкових активів і зобов'язань за період що закінчився
31 грудня 2019 р. представлені в такий спосіб:
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Звіт про фінансовий стан
2019
2018
Відстрочені податкові
активи які виникають у
відношенні:
Нарахувань і
забезпечень
Пенсійних зобов'язань
Кредиторська
заборгованість
Накопичений податковий
збиток
Невизнані відстрочені
податкові активи
Податкові активи
Відстрочені податкові
зобов'язання які
виникають у відношенні:
Основних засобів
Відстрочене податкове
зобов'язання
Чисті відстрочені
податкові активи
Доходи/(витрати) по
відстроченим податкам

19.

Нараховані/
кредитовані в
прибуток/(збитки)
2019
2018

Нараховані/
кредитовані в
інший сукупний
доход
2019
2018

9 827
29 260

25 949
22 015

(16 122)
674

(1 747)
(128)

6 571

4 245

181 642

278 485

(96 843)

26 680

-

-

1 055 404

1 136 063

(80 659)

92 082

-

-

(1 189 406)
86 727

(1 369 484)
93 028

180 078
(12 872)

(127 084)
(10 197)

6 571

4 245

(86 727)

(93 028)

6 301

5 952

-

-

(86 727)

(93 028)

6 301

5 952

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6 571)

(4 245)

6 571

4 245

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (код рядка 2445)

Іншій сукупний дохід, який не буде в подальшому рекласіфікований до прибутку або збитку
можна представити такім чином:
2019
2018
Зміна допущень в актуарних розрахунках
(36 503)
(23 582)
Інше
10
42
(36 493)
(23 540)
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20.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (код рядка 1000 1005 1010
1015)
Нематеріальні активи за 2019 рік
Інші зміни за рік
Залишок на початок року
Групи нематеріальних
активів

первісна
(переоцінена)
вартість

Права на об'єкти
промислової власності
Інші нематеріальні
активи
Разом

Залишок на кінець року
Нараховано
амортизації
за рік

Надійшло
за рік

накопичена
амортизація

16

(11)

5 798
5 814

(3 853)
(3 864)

первісної
(переоціненої)
вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

16

(12)

4

6 134
6 150

(4 344)
(4 356)

1 789
1 793

(1)
311
311

(466)
(467)

25
25

(25)
(25)

Балансова
вартість на
31.12.2019
року

Нематеріальні активи за 2018 рік
Інші зміни за рік

Залишок
на початок року
Групи нематеріальних
активів

Права на об'єкти
промислової власності
Інші нематеріальні
активи
Разом

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

Нараховано
амортизації
за рік

первісної
(переоціненої)
вартості

11

(11)

5

-

5 746
5 757

(3 400)
(3 411)

51
56

(454)
(454)

Залишок
на кінець року

накопиченої
амортизації

-

первісна
(переоцінена)
вартість

-

накопичена
амортизація

Балансова
вартість на
31.12.2018 року

16

(11)

5

5 798
5 814

(3 853)
(3 864)

1 944
1 949
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Основні засоби за 2019 рік

Залишок
на 01.01.2019 року
Надійшло
за рiк

Групи основних засобів
первісна
(переоцінена)
вартість
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Будинки споруди та передавальні
пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти прилади інвентар
(меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні
активи
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Вибуло за рiк

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

Нараховано
амортизації за
рік

знос

Інші зміни

Залишок

за рiк

на конец року

первісної
(переоціненої)
вартості

первісна
(переоцінена)
вартість

зносу

знос

у тому числі

Балансова
вартість на
31.12.2019
року

передані
в оперативну оренду
первісна
(переоцінена)
вартість

знос

31 626
66 734

(16 278)

-

-

-

(2 363)

(2 312)

(1 464)

31 626
64 422

(17 177)

31 626
47 245

1 242 637
2 041 945
27 160

(168 016)
(685 239)
(11 976)

6 459
616

(108)
-

64
-

(33 810)
(128 761)
(1 935)

77
2 046
132

1
1 290
116

1 242 714
2 050 342
27 908

(201 827)
(815 226)
(14 027)

1 040 887
1 235 116
13 881

-

61 807
200
229 868
123

(27 820)
(200)
(112 232)
(123)

2 068
58 808
-

(98)
(6 797)
-

51
4 362
-

(5 057)
(38 613)
-

(4 639)
4 645
-

6
-

59 138
200
286 524
123

(32 832)
(200)
(146 483)
(123)

26 306
140 041
-

-

11 412
1
1 887
3 715 400

(11 366)
(1)
(1 887)
(1 035 138)

561
5 495
74 007

(202)
(1 137)
(8 342)

202
718
5 397

(594)
(2 286)
(213 419)

1 913
(1 887)
(25)

1 913
(1 887)
(25)

13 684
1
4 358
3 781 040

(13 671)
(1)
(1 568)
(1 243 135)

13
2 790
2 537 905

(17 177)

64 422

64 422
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Основні засоби за 2018 рік

Залишок
на 01.01.2018 року

Вибуло за рiк
Надійшло
за рiк

Групи основних засобів

первісна
(переоцінена)
вартість
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення
земель
Будинки споруди та передавальні
пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти прилади інвентар
(меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні
активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Нараховано
амортизації за
рік

первісна
(переоці
-нена)
вартість

знос

Інші зміни

Залишок

за рiк

на конец року

первісн
ої
(переоці
-неної)
вартості

первісна
(переоцінена)
вартість

зносу

Балансова
вартість
на
31.12.2018
року

знос

у тому числі

передані
в оперативну оренду

знос

первісна
вартість

31 626
68 836

(14 707)

-

-

-

(2 880)

(2 102)

(1 310)

31 626
66 734

(16 278)

31 626
50 456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 240 040
2 014 761
27 564

(134 298)
(556 824)
(10 036)

2 876
42 027
-

(273)
(16 185)
(492)

27
854
145

(33 746)
(128 523)
(2 005)

(6)
1 342
88

747
79

1 242 637
2 041 945
27 160

(168 016)
(685 239)
(11 976)

1 074 621
1 356 706
15 184

47 540
200
214 707
123

(22 415)
(200)
(79 171)
(123)

14 424
19 766
-

(157)
(5 283)
-

144
2 696
-

(5 550)
(35 272)
-

679
-

485
-

61 807
200
229 868
123

(27 820)
(200)
(112 232)
(123)

33 987
117 636
-

10 877
1
1 889
3 658 164

(10 877)
(1)
(1 889)
830 541

603
40
79 736

(67)
(43)
22 500

67
43
3 976

(557)
(40)
(208 573)

(1)
-

(1)
-

11 412
1
1 887
3 715 400

(11 366)
(1)
(1 887)
(1 035 138)

46
2 680 262

знос

66 734

(16 278)

66 734

(16 278)
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Інша інформація щодо основних засобів:
Вартість оформлених у заставу основних засобів
Залишкова вартість основних засобів що тимчасово не
використовуються (консервація реконструкція тощо)
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих
основних засобів
Вартість інвестиційної нерухомості оціненої за
справедливою історичною вартістю

2019
2 669 847

2018
2 665 553

132 306

132 633

51 488

24 251

64 422

66 734

Витрати по позиках в сумі 110 тис. грн. були капіталізовані як частина первісної вартості
активів незавершеного будівництва протягом 2019 роки (2018 рік: 285 тис. грн.). У 2019 році
Підприємство використовувало ставку капіталізації 48% річних для визначення суми витрат за
позиками що підлягають капіталізації (2018 рік: 36% річних).
Станом на 31 грудня 2013 року Підприємство провело переоцінку основних засобів за
справедливою вартістю з залученням незалежного оцінювача. У 2014-2019 роках Підприємство
не проводило переоцінку основних засобів.

21.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ (КОД РЯДКА 1035)

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років фінансові інвестиції були деноміновані в гривні.
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала частку в 32,95% в приватному інвестиційному
Фонді «Рим-1» (2018 рік: 60.41%) Заснований пов'язаною стороною підприємства (Примітка 30).
Компанія обліковує наведені інвестиції по справедливій вартості через прибутки та збитки.
Протягом року, що закінчився 31.12.2019 Компанією було придбано інвестицій на суму 93 925
тис. грн., сума визнаних збитків від зміни справедливої вартості відображена в Примітці №
17, сума визнаних чистих прибутків від реалізації інвестицій відображена в Примітці №16.

22. ЗАПАСИ (код рядка 1101-1104)
Незавершене виробництво товарної продукції
Готова продукція
Сировина і матеріали
Відходи
Незавершене виробництво інше
ТМЦ в дорозі
Інше
Напівфабрикати
Запасні частини
Паливо
Тара
Товари

2019
592 039
378 975
107 986
69 646
72 114
23 606
12 950
24 972
15 282
2 866
798
541
1 301 775

2018
412 612
214 306
81 230
58 931
37 550
26 115
19 809
18 708
12 766
1 424
1 231
805
885 487

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. запаси не використовувалися в якості застави
забезпечення банківських кредитів. (Прим. 27).
Протягом періоду що завершився 31 грудня 2019 р. Підприємство провело знецінення
незавершеного виробництва щодо обтяжувальних контрактів в сумі 17 958 тис. грн.
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23. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (код рядка 1125 1155)
Торгова дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки
Всього

31.12.2019
265 927
19 295
285 222
(27 004)
258 218

31.12.2018
328 570
9 682
338 252
(34 703)
303 549

Використання та нарахування Резерву під очікувані кредитні збитки по Торговій дебіторській
заборгованісті:
1 січня 2018 р
Нараховано за рік
Розформування резерву внаслідок погашення заборгованості
Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву
Курсові різниці

(10557)
0
(4 335)

31 грудня 2018 р

26 370

Нараховано за рік
Розформування резерву внаслідок погашення заборгованості
Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву

14 446
(1024)
(19273)

Курсові різниці
31 грудня 2019 р

41 262
0

542
21 061

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентної і як правило погашається протягом 30-90
днів.
Підприємство застосовує спрощений підхід передбачений в МСФЗ 9 до оцінки очікуваних
кредитних збитків при якому використовується оціночний резерв під очікувані кредитні
збитки за весь термін для всієї торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Для оцінки очікуваних кредитних збитків торговельна та інша дебіторська заборгованість була
згрупована на підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів
прострочення платежу.
Рівні очікуваних кредитних збитків ґрунтуються на графіках платежів з продажу за 24 місяці
до 31 грудня 2019 р. або 1 січня 2019 р. відповідно і аналогічних історичних кредитних збитках
понесених за цей період з урахуванням рейтингу країни походження дебітора.
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Нижче представлена інформація про кредитний ризик по торгової та іншої дебіторської
заборгованості з використанням матриці резервів станом на 31 грудня 2019 року:
Прострочена
Не
<60
60-120
>120 днів
Разом
прострочена
днів
днів
Коефіцієнт очікуваних кредитних
збитків
9.47%
4.47%
0.4%
0.53%
76.26%
Передбачувана валова балансова
вартість при дефолті
285 222
137 533 80 572
40 248
26 869
Очікувані кредитні збитки
(27 004)
(6 145)
(206)
(163)
(20 490)
Нижче представлена інформація про кредитний ризик по торгової та іншої дебіторської
заборгованості з використанням матриці резервів станом на 31 грудня 2018 року:
Прострочена
Не
Разом
60-120
прострочена <60 днів
>120 днів
днів
Коефіцієнт очікуваних
кредитних збитків
10.26%
4.82%
0.0%
0.0%
63.22%
Передбачувана валова
балансова вартість при дефолті
338 252
172 918
107 402 16 218
41 714
Очікувані кредитні збитки
(34 703)
(8 333)
0
0
(26 370)

Торгова та інша дебіторська заборгованість була деномінована в таких валютах
31.12.2019
Євро
Гривня
Російський рубль
Долар США

24.

47 766
154 369
40 847
15 236

81 053
97 038
70 517
54 941

258 218

303 549

ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (КОД РЯДКА 1190)

Податковий кредит з ПДВ
Забезпечення порук
Інше

25.

31.12.2018

31.12.2019
42 957
14 849
1 904
59 710

31.12.2018
39 903
2 225
42 128

ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (КОД РЯДКА 1166 1167)

Гроші та їх еквіваленти у звіті про рух грошових коштів включають кошти в касі й на
банківських рахунках.
31.12.2019
01.01.2019
Грошові кошти на поточних рахунках
10 514
10 034
Згідно договору факторингу
11 137
Грошові кошти в дорозі
5 768
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Грошові кошти в касі
Інші

17
5
21 672

4
94
15 900

Грошові кошти в розрізі валют:

31.12.2019
Євро
Рублі
Гривня

21 672
21 672

31.12.2018
940
7 711
7 249
15 900

Станом на 31 грудня 2019 р грошові кошти в банках на суму 5 470 тис. грн. (2018 рік: 6 913
тис. грн.) Були з обмеженням використання. Баланс являє собою грошові кошти з обмеженням
використання на поточних банківських рахунках через судових рішень пов'язаних з
порушенням умов оплати за договорами закупівель.

26.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (код рядка 1400)

Всі внески в акціонерний капітал були відображені у фінансовій звітності за історичною
вартістю.
Кожна проста акція Товариства надає її власнику-Акціонеру однакову сукупність прав
включаючи право на:
1) участь в управлінні Товариством в порядку передбаченому законодавством України та
Статутом Підприємства зокрема участь в голосуванні на Загальних Зборах (безпосередньо або
через своїх представників) участь в обранні органів Товариства та обрання в такі органи;
2) участь в розподілі прибутку Товариства та отриманні його частки (дивідендів) у разі його
оголошення в порядку та спосіб передбачені законодавством України та Статутом
Підприємства;
3) отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна
Товариства пропорційно вартості акцій Товариства що належать Акціонеру в черговості та
порядку передбаченому законодавством України та Статутом Підприємства;
4) отримання інформації щодо господарської діяльності Товариства в обсязі та порядку
передбаченому внутрішніми нормативними актами Товариства;
5) вільне розпорядження акціями Товариства що належать Акціонеру в порядку
передбаченому чинним законодавством України та Статутом Підприємства;
6) реалізацію інших прав що надані Акціонерам згідно з Статутом Підприємства та
законодавством України.
Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
Загальних Зборах крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права передбачені
законодавством України.
Акціонери зобов'язані:
1) дотримуватись Статуту інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних Зборів інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством в тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції в розмірі порядку та засобами що передбачені Статутом Підприємства;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності
Товариства.
6) реалізацію інших прав, що надані Акціонерам згідно з Статутом Підприємства та
законодавством України.
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Акціонери можуть мати також інші обов'язки встановлені законодавством України.
Облік прав власності на акції Товариства здійснюється у відповідності до чинного
законодавства України.

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Акції прості іменні

400000000

0.25

Всі акції мають рівні права голосу та рівні права на розподіл прибутку.
Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років кінцевої материнської компанією Товариства є Державна
компанія «Росатом» (Російська Федерація).
Державна компанія «Росатом» володіє
контрольним пакетом акцій в АТ «Атоменергомаш», яка володіє контрольним пакетом акцій
материнської компанії Групи АтоменергомашСайпрусЛимитед, Кіпр.
В свою чергу
АтоменергомашСайпрусЛимитед, Кіпр, бенефіціарним власником компанії EMSS Holdings Ltd,
Кипр, яка володіє контрольним пакетом акцій ПАТ «ЕМСС».
Рішення про виплату дивідендів приймають Загальні Збори акціонерів за рекомендацією
правління Наглядової Ради та Виконавчого органу з урахуванням фінансових результатів за
звітний рік.
27. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (код рядка 1505 1660)
Підприємство має юридичне зобов'язання відшкодовувати Державному пенсійному фонду
України додаткові пенсії які виплачуються окремим категоріям працівників Підприємства що
пропрацювали певний проміжок часу в шкідливих умовах і які таким чином мають право на
ранній вихід на пенсію і одержання пенсійного забезпечення до досягнення звичайного
пенсійного віку.
Актуарна оцінка пенсійного зобов'язання з установленими виплатами була проведена станом
на 31 грудня 2019 та 2018 р. незалежним актуарієм. Фактичні результати можуть
відрізнятися від оцінок визначених на кінець кожного звітного періоду.
2019
2018
Суми що відображаються в звіті про фінансовий стан на 31 грудня:
162 557
122 304
Суми що відображаються в звіті про фінансові результати:
18 347
13 676
Зміни вартості зобов'язань за планами з встановленими виплатами:
122 304
99 435
Зобов'язання на 1 січня
Вартість послуг поточного періоду
3 149
2 166
Процентні витрати
15 181
11 531
Ефект від переоцінки зобов'язань за планом
36 520
23 561
Виплачені винагороди
(14 597)
(14 389)
Зобов'язання на 31 грудня визнані в балансі
162 557
122 304
Суми що відображаються в звіті про фінансові результати:
Вартість послуг поточного періоду
Процентні витрати
Визнаний актуарний збиток / (прибуток)
Разом
Зміни зобов'язань визнаних в балансі:
Станом на 1 січня
Виплачені винагороди
Витрати визнані в звіті про фінансові результати
Переоцінка зобов'язань визнана у складі інших сукупних доходів
Станом на 31 грудня

3 149
15 181
17
18 347

2 166
11 531
(21)
13 676

122 304
(14 597)
18 347
36 503
162 557

99 435
(14 389)
13 676
23 582
122 304
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Основні припущення для цілей актуарної оцінки були представлені наступним чином:
Ставка дисконту
9.9%
13.2%
2020 - 6.4%
2021 - 5.6%
2019 - 38.0%
Збільшення заробітної плати
2022 - 5.3%
2020 - 2021 - 4.4%
2023 - 5.1%
далі - 3.0%
далі - 5.0%
Текучість кадрів
3.6%
5.0%
Інфляція
5.1%
6.3%

28. КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ (код рядка 1510 1600)
Кредити і позики Компанії становили:
Довгострокові кредити і позики
зокрема:
довгострокові банківські кредити
інші позики
зобов'язання за відсотками
довгострокова частина приведеної
вартості
Поточні кредити і позики
зокрема:
банківські кредити
інші позики
зобов'язання за відсотками
поточна частина приведеної вартості

31.12.2019
749 122

31.12.2018
1 288 653

515 927
184 566
139 904

677 859
470 700
115 556

(91 275)

24 538

6 633 064

7 271 010

108 973
66 452
5 071 249
5 748 212
1 455 556
1 456 346
(2 713)
7 382 186
8 559 663
Кредити отримані Підприємством в розрізі компаній - позикодавців виглядають наступним
чином, в грн.:

КРЕДИТИ НАДАНІ
ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
"Альфа-банк" г.Киев
USD
"Альфа-банк" г.Киев
USD
"Альфа-банк" г.Киев
UAH
ІНШІ ПОЗИКИ
ATOMENERGOMASH
CYPRUS LIMITED #
USD
ATOMENERGOMASH
CYPRUS LIMITED #
USD
ROSATOM FINANCE
LTD
USD
ROSATOM FINANCE
LTD
USD
UMP TRADING SA#
EUR
АТОМЭНЕРГОМАШ#

RUB

АТОМЭНЕРГОМАШ#

RUB
USD
UAH

АТОМЭНЕРГОМАШ#
УКРМАШИНВЕСТ

9.40%
13.75%
21.50%

31.12.2021
31.12.2025
31.12.2020

451 973 818
127 905 480
45 020 160

102 511 994
1 514 436
587 701

4.30%

20.06.2020

1 141 117 518

4.20%

20.06.2020

4.50%
5.30%
3%
581525%
581525%

117 421 323
1 900 753

360 097 048

1 333 922 836

362 784 380

1 014 326 682

289 876 167

1 185 709 188

288 362 729

29.06.2020

1 883 052 900

21 358 463

2 201 216 988

24 490 507

29.06.2020
31.03.2020

850 334 580
145 229 919

3 827 670
25 112 589

994 008 678
271 879 730

3 329 820
25 236 166

30.04.2027

37 454 040

21 046 125

(18 883 105)

39 827 000

20 505 250

30.04.2027

184 297 148

115 592 147
653 935 574
361.64
1 595 460 275

(96 805 858)

192 348 074

(93 988 396)

2 000
6 963 223 099

113 560 528
614 309 809
960
1 571 902 226

Сума
приведеної
вартості

Зобов'язання
з відсотків

528 340 147
215 968 459

2 000
5 880 714 244

21 700 567

Сума кредиту

31.12.2018

Сума
приведеної
вартості

Зобов'язання
з відсотків

Сума кредиту

Дата
погашения

Відсоткова
ставка

Валюта

31.12.2019

24 537 256

24 537 256
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У розрізі валют кредити і позики подані таким чином:
USD
UAH
RUB
EUR
УСЬОГО

31.12.2019
6 923 533
45 610
242 701
170 342
7 382 186

31.12.2018
7 896 303
3
366 241
297 116
8 559 663

29. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ РОБОТИ ПОСЛУГИ ТА
ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (код рядка 1505 1515 1605 1615 1620
1630 1635 1640 1690)
Кредиторська заборгованість за енергоресурси
Кредиторська заборгованість за інші товари роботи послуги
Заборгованість щодо програм пенсійного забезпечення
(розрахунки актуарія)
Кредиторська заборгованість перед покупцями за
одержаними авансами
Розрахунки по заробітній платі
Заборгованість по виплаті дивідендів
Векселі видані
Інші податки до сплати
Резерв відпусток і інші забезпечення під виплати працівникам
Забезпечення під умовні зобов'язання по судах
Інша кредиторська заборгованість

30.

31.12.2019
621 600
784 815

31.12.2018
664 911
1 210 714

162 557

122 304

1 367 660
19 994
966
497
9 797
34 126
2 113
6 056
3 010 181

447 881
16 334
966
956
7 727
25 989
104 544
2 466
2 604 792

ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (код рядка 1660)

Резерв на відпустки
Забезпечення по судам
Забезпечення витрат по матеріальному заохочення
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
(розрахунки актуарія)
Резерв на можливі повернення готової продукції

31.12.2019

31.12.2018

25 154
2 113
8 972

19 499
104 544
6 490

14 597

14 389
886
145 808

50 836
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31.

Забезпечення по
судам

Забезпечення
витрат по
матеріальному
заохочення

Резерв на можливі
повернення
готової продукції

Резерв на
відпустки
На 31.12.17
Нараховано за
2018 рік
Списано за
рахунок
забезпечень
На 31.12.18
Нараховано за
2019 рік
Списано за
рахунок
забезпечень
На 31.12.19

Поточна
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
(розрахунки
актуарія)

(в тисячах українських гривень)

16 192

105 094

4 497

13 655

-

139 438

20 985

29 142

6 694

34 877

5 331

97 029

17 677
19 499

29 693
104 544

4 701
6 490

34 143
14 389

4 445
886

90 659
145 808

27 605

22 635

8 972

208

4 511

63 931

21 950
25 154

125 066
2 113

6 490
8 972

14 597

5 397
-

158 903
50 836

ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (код рядка 1690)
31.12.2018

Заборгованість за договорами реалізації по штрафам
Гарантійні зобов'язання з Готової продукції
Інші зобов'язання
Всього

32.

4 445
3 137
7 582

31.12.2019
26 251
4 511
8 248
39 010

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Пов'язані сторони включають акціонерів що володіють контролем або суттєвим
впливом на Підприємство ключовий управлінський персонал Підприємства інші
зв'язані сторони представлені в основному підприємствами під спільним контролем:
EMSS Holding Limited
Гніздицький Віталій Миколайович
Рудь Тамара Іванівна
АТОМЕНЕРГОМАШ
ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED
UMP TRADING SA
ДК «Росатом»
АТ «АЕМ Технологіі»
ВАТ «Атоменергопром»
ПАТ «ЗИО Подольск»
Rosatom Finance Ltd
АТ «НВО «ЦНІІТМАШ»
ARAKO Ltd
АТ «Центральне конструкторське бюро машинобудування»
ВАТ «Петрозаводскмаш»

Кіпр
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Росія
Кіпр
Швейцарія
Росія
Росія
Росія
Росія
Кипр
Росія
Росія
Росія
Росія
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Станом на 31 грудня 2019 р. Підприємство мало наступні балансові залишки від
операцій з пов'язаними сторонами:
Тіло кредиту і
відсотки по
кредиту

Торгова
кредиторська
заборгованість і
аванси отримані

Торгова
дебіторська
заборгованість
і аванси
видані

Залишок
6 746 659
1 808 159
53 110
Сума приведеної вартості
(115 689)
(8 272)
Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., були
представлені в такий спосіб:

Закупівлі
Дохід від реалізації
Займи погашені
Фінансові витрати

2019
160 634
1 194 922
700
259 949

Станом на 31 грудня 2018 р. Підприємство мало наступні балансові залишки від
операцій з пов'язаними сторонами:
Торгова
Торгова
Тіло кредиту
дебіторська
кредиторська
і відсотки по
заборгованість
заборгованість і
кредиту
і аванси
аванси отримані
видані
7 671 4921 013 093
128 636
Залишок
Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., були
представлені в такий спосіб:

Закупівлі
Дохід від реалізації
Вирахування з доходу
Фінансові витрати

2018
216 280
1 591 407
49 577
292 173

Операції продажу та покупки з пов'язаними сторонами відбуваються на умовах аналогічних
умовам з незалежними сторонами. Протягом звітного року та минулих років Підприємство не
нараховувало резервів по безнадійній або сумнівній заборгованості пов'язаних сторін. Оцінка
зменшення корисності проводиться кожний фінансовий рік шляхом оцінки фінансового
становища пов'язаної сторони і ринкових умов в яких вона проводить свою діяльність.
Ключові особи Товариства:
1.
Гніздицький Віталій Миколайович - Генеральний директор
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Генеральний директор є штатним працівником Товариства і одержує заробітну плату за
виконання умов трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства.
Посадовий оклад згідно з Контрактом за 2019р. складав: з 01.01.2019р. по 20.11.2019р. - 155
000 грн. на місяць з 21.11.2019р. по 31.12.2019р. - 178 600 грн. на місяць.
2.
Рудь Тамара Іванівна - Головний бухгалтер.
Головний бухгалтер одержує заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства.
Посадовий оклад згідно зі штатним розкладом складає 30 320 грн. на місяць
Винагорода ключового управлінського персоналу за рік що закінчився 31 грудня 2019 р.
представлена короткостроковими виплатами складала 3 769 тис. грн. Ці суми були
відображені у складі витрат звітного періоду. Підприємство не застосовує винагород у формі
опціонів на придбання акцій для ключового управлінського персоналу.

33.

УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Питання пов'язані з охороною навколишнього середовища
Підприємство повинне виконувати загальнодержавні та місцеві вимоги контролюючих і
регуляторних органів у тих регіонах України в яких воно веде операційну діяльність.
У ході здійснення операційної діяльності Підприємства відбуваються викиди матеріалів що
забруднюють речовин і стічних вод у навколишнє середовище які потенційно можуть принести
шкоду флорі й фауні.
На думку керівництва Підприємства його виробничі потужності очищення відходів і води
відповідають всім вимогам чинного на сьогодні законодавства щодо охорони навколишнього
середовища у тих регіонах де воно веде свою операційну діяльність.
Керівництво Підприємства вважає що істотні зобов'язання внаслідок забруднення
навколишнього середовища відсутні. Однак закони та норми з охорони навколишнього
середовища продовжують розвиватись.
Підприємство не в змозі передбачати час або обсяг у якому дані закони й норми по охороні
навколишнього середовища можуть змінитися.
Такі зміни якщо вони відбудуться можуть вимагати від Підприємства модернізації технології
та оновлення виробничого обладнання для того щоб вони відповідали вимогам більш суворих
стандартів.
Податкові ризики
Підприємство проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та
нормативні акти що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти діяльності включаючи
валютний контроль трансферне ціноутворення та митне законодавство продовжують дуже
часто змінюватися. Положення законів і нормативних документів за звичай є не чіткими і
трактуються по - різному місцевими регіональними та державними органами а також іншими
урядовими установами. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить
від ефективності економічних фінансових та монетарних заходів яких вживає Уряд а також
від змін у податковій регулятивній та політичних сферах. Випадки розбіжностей у трактуванні
українського податкового законодавства є непоодинокими. Можливе непослідовне
застосування та трактування українського податкового законодавства створює ризик суттєвих
претензій та пред'явлення додаткових податкових зобов'язань та штрафів з боку податкових
органів. Такі претензії у випадку їхнього задоволення можуть мати значний вплив.
Керівництво Підприємства має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх
норм і малоймовірно що будь - які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та
застосування податкового законодавства. Разом з тим не виключено що деякі з податкових
трактувань які застосовуються Керівництвом при підготовці податкових декларацій можуть
бути оскаржені податковими органами в ході податкових перевірок.
Ризики по контрольованим операціям
Підприємство здійснює істотні контрольовані операції які регулюються правилами ТЦО. Такі
операції включають імпорт ТМЦ для потреб виробництва витрати за відсотками експорт
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власної продукції. Зазначені операції проводяться як з пов’язаними особами – нерезидентами
так із контрагентами заявленими законодавством України як контрольовані. Підприємством
здійснено ринкові дослідження і підготовлено ТЦО документацію за правилами ПКУ за
результатами співпраці з контрагентами за 2018 рік.
У зв’язку з відсутністю єдиної методології ТЦО в Україні а також судової практики в сфері ТЦО
існують ризики що підходи податкових органів в оцінці контрольованих операцій будуть
відрізняться від підходів застосованих Підприємством.
Податковими органами може бути встановлено недотримання цих правил і вони можуть
вимагати коригування фінансового результату в контрольованих операціях. Якщо істотні
коригування трансфертних цін будуть підтримані відповідними судовими органами це може
негативно вплинути на фінансові результати Підприємства однак потенційну суму ризику
неможливо оцінити надійно.
Дані ризики можуть бути реалізовані протягом 7 років з дати подачі відповідної звітності з
податку на прибуток.
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.
Оцінка управління ризиками
Підхід Підприємства до ризик – менеджменту передбачає комплексну систему внутрішнього
контролю та управління ризиками засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Підприємство систематично виявляє та оцінює ризики що впливають на досягнення
стратегічних та операційних цілей оцінка ризиків також може додатково проводитись у
випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії розвитку. Керівництво
Підприємства проінформоване і розуміє як ризики впливають на досягнення стратегічних
цілей. Усі рішення приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз і можливостей.
Підприємство приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків –
реалізуються програми зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності
виробничих процесів.
В області операційної діяльності пріоритетним є управління ризиками пов’язаними з охороною
праці навколишнього середовища забезпечення безперебійної діяльності.
Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та
оптимізація умов договорів у частині термінів оплати реалізуються програми зі зниження
операційних витрат. Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримки
заданого рівня абсолютної ліквідності. У Підприємства запроваджено механізм планування та
управління рухом грошових коштів який дозволяє своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому
і внутрішньому середовищі.
Таким чином для ефективного управління ризиками Підприємство:
-

Регулярно виявляє і оцінює ризики що впливають на досягнення стратегічних та
операційних цілей;

-

Забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків;

-

Вибирає оптимальну стратегію управління ризиками порівнюючи ступінь зниження ризику
і вартість заходів щодо їх управління;

-

Здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.
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Політичні та макроекономічні ризики
Податкове навантаження
Цей ризик є притаманним для Підприємства зростання податкового навантаження може
привести до зміни фінансових результатів діяльності з зменшення чистого прибутку
оборотного капіталу що в подальшому може негативно вплинути на інвестиційні програми
Основним нормативним документом регламентуючим діяльність Підприємства у податковому
просторі є Податковий Кодекс України менеджмент Підприємства регулярно відслідковує його
зміни.
Ризики пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності:
Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті
нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до
невизначеності регуляторного середовища при тому що виробничий процес у Підприємства є
безперервним.
Ризики пов’язані із політичною нестабільністю:
У звітному періоді ризики пов’язані із політичною нестабільністю мали значний вплив на
Підприємство. Але незважаючи на всі перешкоди і завдяки своєчасним заходам з управління
ризиками Підприємство змогло забезпечити безперебійну діяльність.
Ризики пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку:
Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки з завадити реалізації
проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об’єктів привести до
зменшення обсягів виробництва і як наслідок збільшення собівартості продукції.
Ризики пов’язані із зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:
У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції.
Ризики пов’язані з неефективною судовою системою:
До ризиків пов’язаних з неефективною судовою системою Підприємства відносяться:
суб’єктивне оцінювання судом доказів по справі ; - неоднозначне трактування судами різних
інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права зміна судової
практики.
Судові процеси
У ході звичайної господарської діяльності Підприємство виступає стороною в різних судових
процесах і суперечках. Керівництво вважає що максимальна відповідальність за
зобов'язаннями у випадку їхнього виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не
буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або операційні результати
Підприємства.

34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням
різної ринкової інформації та відповідних методів оцінки. Однак для проведення такої оцінки
необхідне обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі
оцінки не завжди виражають суми, які Підприємство може отримати в існуючій ринковій
ситуації.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, включена до фінансової звітності,
являє собою суму, на яку можна обміняти інструмент в ході поточної угоди між зацікавленими
здійснити дану угоду сторонами, що відрізняється від вимушеного продажу або ліквідації.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торговельної та іншої дебіторської та
кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з
короткостроковістю погашення цих інструментів.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості.
Підприємство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості
фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
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1-й рівень: котирування (без коригувань) на активних ринках для ідентичних активів чи
зобов'язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану
справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо або опосередковано;
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану
справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку.
Для оцінок і розкриття в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості», за винятком інструментів, на які розповсюджується МСФЗ 2,
орендних угод, врегульованих МСФЗ 16 а також оцінок, порівняних, але не рівних
справедливій вартості.
Нижче наводиться порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів
Підприємства, представлених у фінансовій звітності, по категоріям за виключенням тих
фінансових інструментів, балансова вартість яких приблизно дорівнює їх справедливої
вартості:
31 грудня 2019 р.
Невизн
а-ний
СправедБалансова
прибут
лива
вартість
ок/
вартість
(збито
к)
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Фінансові активи за
амортизованою
вартістю
Дебіторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги та інша
поточна дебіторська
заборгованість
Гроші та їхні
еквіваленти
Всього фінансових
активів
ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Фінансові
зобов'язання, враховані
за амортизованою
вартістю
Позики
Кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Всього фінансових
зобов'язань

31 грудня 2018р.
Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Невизна
-ний
прибуто
к/
(збиток)

258,218

258,218

-

303,549

303,549

-

21,672

21,672

-

15,900

15,900

-

279,890

279,890

-

319,449

319,449

-

(7,382,186)

(7,382,186)

-

(8,559,662)

(8,559,662)

-

(1,501,595)

(1,501,595)

-

(1,883,492)

(1,883,492)

-

(227 618)

(227 618)

-

(215 407)

(215 407)

-

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, представлених у таблиці
вище, належить до Рівня 3 ієрархії справедливої вартості.
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Керівництво визначило, що справедлива вартість коштів та короткострокових депозитів,
торговельної дебіторської заборгованості, торгової кредиторської заборгованості, іншої
кредиторської заборгованості, короткострокових процентних банківських кредитів приблизно
дорівнює їх балансової вартості, головним чином через короткостроковість погашення даних
інструментів.
Справедлива вартість довгострокових позик з фіксованою ставкою, що відображаються за
амортизованою вартістю, визначається шляхом дисконтування грошових потоків із
застосуванням поточних ринкових процентних ставок до боргових зобов'язань із аналогічним
кредитним ризиком та строком погашення.
Справедлива вартість довгострокових кредитів та торговельної дебіторської заборгованості
оцінювалась шляхом дисконтування очікуваного надходження коштів по поточних ринкових
процентних ставках.

35.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Основні фінансові інструменти Підприємства включають дебіторську та кредиторську
заборгованість процентні кредити та позики грошові кошти та їх еквіваленти. Основна мета
цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Підприємства.
Підприємство має інші фінансові активи й зобов'язання такі як інша дебіторська й інша
кредиторська заборгованості які виникають безпосередньо в ході операційно-господарської
діяльності Підприємства.
На звітні дати фінансові інструменти представлені таким чином:
31.12.2019
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги та
інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх єквіваленти
Всього фінансових активів
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Фінансові зобов'язання враховані за амортизованою
вартістю
Позики
Кредиторська заборгованість за товари роботи послуги
Всього фінансових зобов'язань

258 218
21 672
279 890
31.12.2019
(7 382 186)
(1 501 595)
(8 883 781)

31.12.2018
303 549
15 900
319 449
31.12.2018
(8 559 662)
(1 883 492)
(10 443 154)

Основні ризики притаманні фінансовим інструментам Підприємства: ризик змін цін на товари
валютний ризик ризик ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих
ризиків представлені нижче.
Функція управління ризиками в Підприємстві здійснюється стосовно фінансових ризиків
(кредитного ринкового валютного ризику ліквідності та ризику процентної ставки) а також
операційних та юридичних ризиків. Основними цілями управління фінансовими ризиками є
визначення лімітів ризику й нагляд за тим щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління
операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування
внутрішніх процедур та політики що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Ризик змін цін на товари
Це ризик того що на поточні або майбутні прибутки Підприємства вплинуть зміни ринкових цін
на готову продукцію Підприємства. Підприємство зменшує вплив цього ризику шляхом
підписання короткострокових договорів за якими відбувається фізична доставка відомих
обсягів готової продукції за фіксованими цінами.
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Валютний ризик
Підприємство здійснює основну діяльність як в Україні так і поза її межами. Основні негативні
наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України полягають у зменшенні
притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Ці фактори у
поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в країні призвели до волатильності
валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривни по відношенню до основних іноземних
валют.
У таблиці надані монетарні фінансові активи і зобов'язання Підприємства за балансовою
вартістю станом на звітну дату:
31.12.2019
UAH
USD
EUR
RUB
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги та інша
поточна дебіторська заборгованість
154 369
15 236
47 766
40 847
Гроші та їхні еквіваленти
21 672
УСЬОГО АКТИВИ
176 041
15 236
47 766
40 847
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики
(45 610)
(6 923 533)
(170 342) (242 701)
Кредиторська заборгованість за
(781 630)
(524 104)
(99 685)
(96 176)
товари, роботи, послуги
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(827 240)
(7 447 637)
(270 027) (338 877)
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ
(651 199)
(7 432 401)
(222 261) (298 030)
31.12.2018
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги та інша
поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їхні еквіваленти
УСЬОГО АКТИВИ
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

UAH

USD

EUR

RUB

97 038
7 249
104 287

54 941
54 941

81 053
940
81 993

70 518
7 711
78 229

(3)

(7,896,303)

(297,116)

(366,241)

(934 774)
(934 777)
(830 490)

(748 685)
(8 644 988)
(8 590 047)

(142 538)
(439 654)
(357 661)

(57 496)
(423 737)
(345 508)

Підприємство не використовує які-небудь похідні фінансові інструменти для управління
валютними ризиками.
Водночас керівництво Підприємства намагається зменшити вплив такого ризику шляхом
підтримки монетарних активів і зобов'язань виражених в іноземній валюті на одному і тому ж
рівні.
Як і для багатьох інших компаній які здійснюють свою діяльність в Україні іноземні валюти
долар США («дол. США») і євро відіграють значну роль в операціях Підприємства.
Офіційні обмінні курси гривні до долара США і євро встановлені Національним банком України
(«НБУ») на звітну дату були такими:
Рос. рубль
Дол. США
Євро
Станом на 31 грудня 2019 р.
Станом на 31 грудня 2018 р.

0,3816
0,3983

23,6862
27,6883

26,4220
31,7141
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У таблиці нижче поданий аналіз чутливості прибутку до оподатковування Підприємства до
можливих змін у процентних ставках при умовах незмінності всіх інших параметрів.
Позитивне число в таблиці нижче вказує на збільшення прибутку до оподатковування
(нерозподіленого прибутку) а від’ємне число - на зменшення прибутку до оподатковування
(нерозподіленого прибутку).
Збільшення “+”/
Вплив на прибуток
зменшення “-” обмінного
та капітал до
2019 рік
курсу валют %
оподаткування
грн. / дол. США
+5%
(371 620)
грн. / євро
+5%
(11 113)
грн. / рос. рубль
+5%
(14 902)
грн. / євро
грн. / дол. США
грн. / рос. рубль

-5%
-5%
-5%

2018 рік
грн. / євро
грн. / дол. США
грн. / рос. рубль

Збільшення “+”/
зменшення “-” обмінного
курсу валют %
+5%
+5%
+5%

грн. / євро
грн. / дол. США
грн. / рос. рубль

-5%
-5%
-5%

371 620
11 113
14 902
Вплив на прибуток
та капітал до
оподаткування
(429 502)
(17 883)
(17 275)
429 502
17 883
17 275

Підприємство в основному піддається ризику зміни курсу валют долара США євро російського
рубля.
Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов’язань які частково номіновані в
іноземній валюті і закупівель пов’язаних з реалізацією виробництва продукції. Даний ризик
як й усі інші фінансові ризики управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу
з боку керівництва.
Ризик ліквідності
Завданням Підприємства є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у
використанні умов кредитних ресурсів що надаються постачальниками і банками.
Станом на 31 грудня 2019 р поточні зобов'язання Підприємства перевищували поточні активи
на 7 250 006 тис. грн. (2018 рік: на 8442076 тис. грн.).
Підприємство проводить аналіз по термінах існування активів і термінами погашення
зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваного терміну виконання різних
зобов'язань.
Кредитний ризик:
Фінансові інструменти які потенційно створюють значний кредитний ризик у більшості
включають дебіторську заборгованість та позики отримані.
Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням оцінюваних кредитних збитків.
Підприємство не вимагає застави по фінансових активах. Керівництво розробило кредитну
політику й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються.
Кредитний ризик підприємства відслідковується й аналізується в кожному конкретному
випадку і керівництво Підприємства вважає що кредитний ризик адекватно відображений у
резервах сумнівних боргів.
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Підприємство створює резерв під знецінення в сумі що представляє собою оцінку
керівництвом понесених збитків від дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій
дебіторській заборгованості та інвестицій.
Основними компонентами цього резерву є резерв під покриття збитків від конкретних активів
які є значними окремо і резерв під покриття понесених але ще не виявлених збитків
підприємства від аналогічних активів.
Перед прийняттям нового клієнта Підприємство використає внутрішню кредитну систему для
оцінки якості потенційного клієнта.
Готова продукція виробляється на підставі конкретних замовлень відображених у підписаних
договорах з покупцями підприємство більшу частину продукції реалізує на підставі отриманих
авансових платежів.
Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості
відповідних фінансових інструментів.
Ризик впливу ставки відсотка на потоки коштів і справедливу вартість
Ризик впливу змін ставки відсотка виникає відносно позик та кредитів. Підприємство не
хеджувало свої ризики зміни процентних ставок.
Для управління одночасно ризиком ліквідності та кредитним ризиком широко
використовується практика передоплати. Підприємства використовує процес детального
бюджетування та прогнозу грошових коштів для того щоб гарантувати наявність адекватних
ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.
Більшість витрат Підприємства носять змінний характер і залежать від рівня доходів. В
результаті цього і виникає більшість витрат які безпосередньо генерують доходи для
погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності.
У таблиці нижче наведено строки погашення фінансових зобов'язань Підприємства станом на
31 грудня 2019 р. на основі дисконтованих та недисконтованих контрактних платежів:
Строки погашення фінансових зобов'язань станом на 31 грудня 2019 р.
Ефект від
дисконту- За вимогою
вання
Довгострокові
позики (Прим. 27)
Кредиторська
заборгованість
(Прим. 28)

До 3-х
місяців

Від 4 до
12 міс.

Від 12
місяців

Усього

(93 989)

5 842 959

423 989

335 194

874 033

7 382 186

(27 711)

912 670

41 894

33 389

-

960 242

6 755 629 465 883

368 583

874 033

(121 700)

8 342 428

Строки погашення фінансових зобов'язань станом на 31 грудня 2018 р.
Ефект від
дисконтування
Довгострокові
позики (Прим. 27)
Кредиторська
заборгованість
(Примітка 28)

24 536
24 536

До 3-х
місяців

Від 4 до
12 міс.

Від 12
місяців

Усього

6 222 902 292 219

755 890

1 264 115

8 559 662

1 758 967 93 411
22 576
7 981 869 385 630 778 466

1 264 115

1 874 954
10 434 616

За вимогою
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Управління ризиком недостатності капіталу
Підприємство розглядає позиковий капітал і статутний капітал як основні джерела
формування капіталу. Завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення
здатності Підприємства продовжувати функціонувати як постійно діюче підприємство з метою
отримання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб а також для
забезпечення фінансування своїх операційних потреб капіталовкладень і стратегії подальшого
розвитку Підприємства. Політика Підприємства по управлінню капіталом направлена на
забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних витрат
на залучення капіталу а також забезпечення гнучкості доступу Підприємства до ринків
капіталу.
31.12.2019
31.12.2018
(749
122)
(1 288 652)
Довгострокові позики
(6 633 064)
(7 271 010)
Короткострокові позики
Довгострокові фінансові активи
258 218
303549
Короткострокові фінансові активи
21 672
15900
Грошові кошти та їх еквіваленти
Чиста заборгованість
Власний капітал

36.

(7 102 296)
(6 011 087)

(8 240 213)
(7 058 148)

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 яка спочатку вразила
Китай а на початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. З метою
стримування наслідків пандемії було запроваджено значні обмежувальні заходи більшістю
країн світу. Усі ці фінансові економічні та фізичні заходи спрямовані за захист життя
населення сповільнюють темпи розвитку світової економіки та можуть викликати глобальну
економічну кризу. На даний момент неможливо достовірно оцінити терміни дії обмежувальних
заходів та потенційний вплив поточної ситуації на економіку окремих країн та ділове
середовище в якому працюють юридичні та фізичні особи.
11 березня 2020 Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19” якою на території України встановлено карантин з
12 березня до 3 квітня 2020 р з можливою пролонгацією. 17 березня 2020 року було прийнято
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” яким було внесені
зміни до ряду законів України. 25 березня Кабінетом міністрів України було продовжено дію
карантину до 24 квітня 2020 року та запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій
території України.
В умовах продовження епідемії коронавірусу Covid-19 та в період дії карантину значно
ускладнено умови ведення бізнесу через значні заборони спрямовані на стримування
розповсюдження захворювання що суттєво впливають на діяльність Підприємства. Крім того
існує значний ризик того що через розповсюдження хвороби співробітники Підприємства
наражаються на ризик захворювання та неможливості виконувати свої обов’язки деякий час.
Керівництво Підприємства запровадило заходи для запобігання значного впливу подій що
відбуваються у за умови існування епідемії на діяльність Підприємства проте керівництво
Підприємства не може достовірно оцінити вплив поточної ситуації на діяльність в цілому.
На даний момент керівництво Підприємства вважає що Підприємство зможе продовжувати
свою діяльність на безперервній основі та фінансова звітність Підприємства не потребує
коригувань через обмеження накладені поточними обставинами на діяльність Підприємства
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(в тисячах українських гривень)
та неспроможність Підприємства та його контрагентів виконувати свої обов’язки своєчасно та
у повному обсязі.
Керівництво Підприємства здійснює постійний моніторинг поточної ситуації на Підприємстві
та в регіоні в цілому. У випадку суттєвих змін поточного стану або у випадку введення
надзвичайного стану в країні чи настання інших подій які суттєво вплинуть на діяльність
Підприємства керівництво Підприємства буде оцінювати вплив цих подій на діяльність
Підприємства а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової
звітності та оприлюднення такої інформації.
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