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1. Інформація про Підприємство та основні напрямки його діяльності 
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС «МИСТЕЦЬКИЙ 
АРСЕНАЛ» ( далі – Підприємство), створене на виконання Указу Президента України від 15 грудня 2000 року № 1343 
«Про заходи щодо відзначення вступу України  у третє тисячоліття», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03 березня 2005 року №49 «Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал», 
відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2005 року №252 і передане в управління 
справами згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року №699. 

Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є державним підприємством, засноване на державній 
власності та належить до сфери управління Державного управління справами (далі- Орган управління майном). 
Керівним органом підприємства є Державне управління справами. 

Підприємство включене до Переліку закладів культури та мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова 
підтримка з боку державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 
року № 1557, а також до Переліку закладів культури базової мережі загальнодержавного рівня. 

Статус національного культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький Арсенал» надано Указом 
Президента України від 03 лютого 2010 року №94. 

Місія Підприємства – сприяти модернізації українського суспільства та інтеграції України до світового контексту, 
спираючись на ціннісний потенціал культури. Задля цього: порушувати актуальні суспільні питання; налагоджувати 
продуктивні контакти з міжнародною спільнотою; знайомити з видатними явищами художньої та інтелектуальної 
культури, стимулюючи їхній розвиток. 

Статус Підприємства визначає цілі створення, а саме: 

- задоволення культурних потреб населення України, використання надбань української національної 
культури у духовному розвитку суспільства, виконання інших завдань, спрямованих на піднесення 
української національної свідомості, виховання громадян України в дусі поваги до національної культури та 
своєї держави; 

- забезпечення заходів і прийомів за участю вищих посадових осіб держави, глав іноземних держав та 
офіційних делегацій; 

- створення базового центру популяризації української культури та взірця для інших музеїв, культурно-
мистецьких закладів країни; 

- забезпечення доступності культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина; 

- сприяння задоволенню національно-культурних потреб громадян, створення, розповсюдження і 
популяризація творів літератури та мистецтва; 

- популяризація української культури, збереження і примноження національного культурного багатства, 
сприяння розвитку мистецтва, музейної справи, української культури в цілому. 

Підприємство належить до системи підприємств, установ та організацій, які забезпечують діяльність Президента 
України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб. 
 
2. Умови функціонування Підприємства в Україні 
 
Українській економіці, як і раніше, притаманні ознаки та ризики ринку, що розвивається. Такі особливості 
включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції 
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами 
України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на 
реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. На українську економіку впливають 
ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Як наслідок, операціям в Україні 
властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою. 
 
З кінця 2013 року Україна знаходиться під впливом політичних та економічних потрясінь: 
- Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією; 
- Політична нестабільність та сепаратистські рухи на території Східної України перетворились у збройний конфлікт 
у частині Луганської та Донецької областей, спричинивши втрату Урядом України контролю над цими територіями; 
- Українська гривня продовжує девальвувати відносно основних світових валют і, як наслідок, для підтримки 
стабільності економіки необхідні значні фінансові вливання.  
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У 2018 році індекс інфляції становив 9,8% у порівнянні із 13,7% у 2017 році. Українська економіка продовжувала 
відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до поступового зростання 
реального ВВП приблизно на 3,3% (2017: 2,5%) і стабілізації національної валюти. З точки зору торгівлі, економіка 
переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), що стало результатом підписаної Угоди про асоціацію з 
ЄС у січні 2016 року, яка створила Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі ("ПВЗВТ"). За цією угодою Україна 
зобов’язалась гармонізувати свої правила, норми та стандарти торгівлі з відповідними положеннями ЄС, поступово 
зменшувати імпортні мита для товарів із країн-членів ЄС та відмінити експортні мита протягом 10-річного 
перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ розпочалось із 1 січня 2017 року. В свою чергу Російська Федерація 
запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У відповідь Україна 
запровадила аналогічні заходи до російської продукції. 

Щодо валютного регулювання, Національний банк України ("НБУ") зменшив обов’язкову частку продажу валютних 
надходжень від 65% до 50% із квітня 2017 року, збільшив період розрахунків за експортно-імпортними операціями 
від 120 до 180 днів із травня 2017 року і дозволив компаніям здійснювати часткову виплату дивідендів нерезидентам 
за попередні роки. 

У березні 2015 року Україна підписала угоду про чотирирічну програму розширеного фінансування ("ПРФ") із 
Міжнародним валютним фондом ("МВФ"), яка триватиме до березня 2019 року. Загальна сума за програмою 
становить 17,5 мільярда доларів США, з яких на цей час Україна отримала лише 8,7 мільярда доларів США. У вересні 
2017 року Україна успішно випустила єврооблігації на суму 3 мільярда доларів США, із яких 1,3 мільярда доларів 
США становить нове фінансування, а решта суми призначена для рефінансування облігацій, які підлягають 
погашенню у 2019 році. Щоб отримати наступні транші, Уряд України повинен впровадити певні ключові реформи, 
включно з такими сферами як пенсійна система, антикорупційне законодавство, приватизація, а також перехід до 
ринкового ціноутворення на природний газ. 

Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, значною мірою, від ефективності здійснюваних Українським 
Урядом та НБУ заходів. Наразі, подальший розвиток економічних та політичних подій, так само як і вплив цих змін 
на підприємство, її покупців та контрагентів є непередбачуваним. 
Фінансова звітність відображає оцінку провідним управлінським персоналом потенційного впливу економічної 
ситуації в Україні на діяльність та фінансове становище Підприємства. Подальші зміни економічної ситуації в країні 
можуть суттєво відрізнятися від оцінки керівництва. 
 
Курс гривні до основних валют протягом двох попередніх років був наступний: 

Дата звітності  Долар США  Євро 
31 грудня 2017 року  28,0672  33,4954 
31 грудня 2018 року  27,6882  31,7141 

 
3. Основні положення облікової політики 
 
Загальна інформація 
 
Дана фінансова звітність була складена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України 
("НП(с)БО"), які були затверджені Міністерством фінансів України та зареєстровані Міністерством юстиції України і 
діяли на звітну дату цієї фінансової звітності. 

Фінансова звітність складена у національній валюті України – українській гривні. Суми наведені в тисячах гривень 
(тис. грн.), якщо не зазначено інше. 

При складанні фінансової звітності Підприємство керується наступними основними принципами обліку: 

Основні засоби та нематеріальні активи 

Класифікація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(с)БО 7 “Основні засоби” та 
П(с)БО 8 “Нематеріальні активи”. Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за вартістю придбання за 
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів 
збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно 
очікуваних від використання об'єкта. При визначенні строків корисної експлуатації основних засобів застосовуються 
такі критерії: 

− очікуване використання активу Підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; 
− очікуваний фізичний та моральний знос; 
− правові та інші обмеження щодо строків використання об’єктів основних засобів. 
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При нарахуванні зносу основних засобів, нематеріальних активів та нарахуванні зносу на групу “Інші основні засоби” 
- використовується прямолінійний метод, у відповідності до П(с)БО 7 “Основні Засоби” та П(с)БО 8 “Нематеріальні 
активи”. 

Для малоцінних необоротних матеріальних активів застосовується норма амортизації у розмірі 100% їх вартості в 
першому місяці використання таких об'єктів. 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів та нематеріальних активів встановлюється 
спеціально створеною комісією наказом по Підприємству при визнанні кожного зазначеного об’єкту активом (при 
зарахуванні на баланс). Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів для основних засобів та нематеріальних 
активів визначається індивідуально. 

Витрати, понесені на поліпшення активів (модернізацію, модифікацію, добудову, реконструкцію тощо), що 
призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікувалися від використання об’єкта основних засобів, 
відносяться на збільшення вартості основних засобів. Витрати, понесені на підтримки об’єкта основних засобів у 
робочому стані, визнаються як витрати за період. 

Витрати на дослідження обліковуються в складі витрат по мірі їх понесення. Витрати на розробки відображаються 
як нематеріальний актив тільки в тому випадку якщо очікується, що такі витрати принесуть економічні вигоди в 
майбутньому. Інші витрати на розробки відображаються в складі витрат по мірі їх понесення. 

Незавершене будівництво включає вартість незавершеного будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке 
планується використовувати для власних потреб Підприємства, а також авансові платежі для придбання об’єктів 
незавершеного будівництва. Облік витрат по незавершеному будівництву для власних потреб Підприємства, як за 
господарським так і за підрядним способом ведеться в розрізі об’єктів незавершеного будівництва за видами витрат. 
Витрати по незавершеному будівництву, за господарським способом, обліковуються в балансі за первісною вартістю 
у відповідності до НП(С)БО 16 "Витрати". 

При нарахуванні амортизації основних засобів (03), інших необоротних матеріальних активів (ІНМА), нематеріальних 
активів (НМА) у бухгалтерському та податковому обліку застосовувати такі методи: 

− об’єктів основних засобів груп 2,3,4,5,6,9,12,14 - прямолінійний метод; 

− нематеріальних активів - 6 гр. - прямолінійний метод; 

− інших малоцінних необоротних матеріальних активів (в т.ч. формений одяг) - 100 % вартості таких об’єктів 
у першому місяці їх використання. 

Об’єкт основних засобів вилучається з активу (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок безоплатної 
передачі згідно рішення Державного управління справами, або списання основних засобів з нульовою залишковою 
вартістю, балансова вартість яких становить до 20 тис. грн., згідно рішення Керівника Підприємства за письмовою 
згодою Державного управління справами. (29.03.2017 було внесено зміни до Постанови - тепер дозвіл від ДУС 
потрібен при списанні об'єктів вартістю більше 20 тис. грн). 

Запаси 

Визнання, оцінка та бухгалтерський облік запасів здійснюються відповідно до П(с)БО 9 “Запаси”. Запаси відображені 
в звітності Підприємства за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Первісна 
вартість складається з вартості придбання, витрат на доставку, витрат, що понесені у вигляді сплати відповідних 
митних зборів, витрат на транспортування та інших, що мали безпосередній зв’язок з придбанням запасів. Одиницею 
бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування. Запаси складаються з сировини, матеріалів, 
запасних частин, товарів, які утримувались Підприємством з метою використання їх як у основній діяльності, так і з 
метою наступного продажу. 

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується наступний метод їх оцінки: 

− при вибутті виробничих запасів, товарів і готової продукції - за методом середньозваженої собівартості. 

− при вибутті МШП - за ідентифікованою собівартістю. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) 

Доходи від основної діяльності відображаються в обліку відповідно до П(с)БО 15 “Дохід”. 

Дохід від реалізації продукції (товарів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: 

− покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; 

− Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією; 



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ 
КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

 
21 

 

− сума доходу може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться 
збільшення економічних вигод Підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно 
визначені. 

Доходи від наданих послуг визнаються пропорційно стадії завершення операції на звітну дату. Стадія завершення 
оцінюється шляхом огляду виконаної роботи. 

Дохід не визнається, якщо існує значна невизначеність у відношенні відшкодування розглянутої суми, супутніх 
витрат чи можливе повернення товарів. 

Підприємство отримує інший дохід, а саме, від розміщення тимчасово вільних коштів, відсотки від депозитів, доходи 
від реалізації інших оборотних активів, доходи від продажу іноземної валюти. Інший дохід визнається, коли є 
впевненість, що Підприємство одержить економічні вигоди від проведених операцій та розмір доходу можна 
достовірно визначити. Дохід визнається за вирахуванням витрат на його понесення в тому періоді, в якому 
проведено операцію. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від 
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, 
що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. 

Державні субсидії 

Державні субсидії, що відносяться до активів 
Державні субсидії, що відносяться до активів, враховується як доходи майбутніх періодів, які визнаються доходами 
на систематичній і раціональній основі протягом терміну корисного використання активу. 

Державні субсидії, що відносяться до доходів 
Державна субсидія, яка надається як компенсація за вже понесені витрати або збитки, або в цілях подання негайної 
фінансової підтримки Підприємства без яких-небудь майбутніх відповідних витрат, признається як дохід періоду, в 
якому вона була отримана. 

Витрати 

Витрати обліковуються згідно з П(с)БО 16 “Витрати”. Витрати визнаються витратами певного періоду водночас із 
визнанням відповідного доходу. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 
відображаються у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені. 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість визнається, оцінюється та обліковується згідно з П(с)БО 10 “Дебіторська 
заборгованість”. Дебіторська заборгованість відображається по реалізаційній вартості за вирахуванням резерву по 
сумнівним боргам. Для відображення заборгованості за чистою вартістю був проведений аналіз заборгованості за 
строками її виникнення і нарахований резерв сумнівних боргів. 

Величина сумнівних боргів обчислюється, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі досвіду 
минулої діяльності. 

До складу іншої дебіторської заборгованості включено заборгованість, яка не пов’язана із операційною діяльністю, 
розрахунки з бюджетом, з податку на додану вартість, витрати майбутніх періодів. 

Зобов’язання 

Зобов’язання визнаються, оцінюються та обліковуються згідно з П(с)БО 11 “Зобов’язання”. Зобов'язання визнається, 
якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому 
внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума 
включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою 
погашення. 

Підприємство повинне створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам Підприємства, та інші 
зобов’язання, які виникли внаслідок минулих подій, та погашення яких, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, 
що втілюють в собі економічні вигоди, та оцінка котрих може бути визначена достовірно. 

До складу іншої кредиторської заборгованості включено заборгованість, яка не пов’язана із операційною діяльністю, 
в тому числі заборгованість перед бюджетом. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають поточні банківські рахунки, грошові кошти в касі, грошові кошти у дорозі. 

Власний капітал 

Відповідно до законодавства України, суб’єкти господарювання можуть розподіляти весь прибуток, розрахований 
згідно з П(с)БО, як дивіденди або перераховувати цей прибуток до резервів згідно з їх статутами. Подальше 
використання коштів, перерахованих до резервів, може бути юридично обмежено; суми, перераховані до резервів, 
як правило, повинні бути використані для цілей, визначених на момент перерахування. Розподіл прибутку 
оголошується, в основному, тільки із сум поточного прибутку або накопиченого прибутку, відображеного у 
фінансовій звітності згідно з П(с)БО, а не із сум, перерахованих до резервів. 

Оподаткування 

Податок на прибуток обліковується і подається у звітності відповідно до П(с)БО 17 “Податок на прибуток”. Витрати 
з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний і відстрочений податок 
визнаються у прибутку або збитку, за винятком випадків, якщо вони відносяться до статей, визнаних безпосередньо 
у власному капіталі. Активи з відстроченого оподаткування визнаються лише у випадках, якщо існує вірогідність 
того, що майбутні суми оподаткованого прибутку будуть достатніми для реалізації активів з відстроченого 
оподаткування. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Підприємство переоцінює невизнані активи з 
відстроченого оподаткування,, а також поточну вартість активів з відстроченого оподаткування. Підприємство 
визнає раніше невизнаний актив лише в тій частині, щодо якої існує вірогідність її реалізації проти майбутніх 
прибутків, що підлягають оподаткуванню. І навпаки. Підприємство зменшує балансову вартість активу з 
відстроченого оподаткування у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у 
майбутніх прибутках. 

Ставка податку на прибуток Підприємства у 2018 році становила 18%. У наступних звітних періодах ставка податку 
на прибуток для українських підприємств зафіксована на рівні 18%. 

Зміни облікової політики та облікових оцінок 

У 2018 році не було змін облікової політики та облікових оцінок, які могли б істотно вплинути на фінансову звітність 
Підприємства. 

4. Нематеріальні активи 

Підприємство залучило незалежного оцінювача для оцінки права користування земельною ділянкою загальною 
площею 9,7471 га. Для відображення в бухгалтерському обліку. Сума дооцінки права користування земельною 
ділянкою склала 1 793 235 тис. грн. 

5. Запаси 

Запаси Підприємства складаються з: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Будівельні матеріали  2 783  2 783 
Товари  455  481 
Запасні частини  109  178 
Паливо  32  15 
МБШП  11  12 
Інші  611 

 
 769 

  4 001  4 238 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
Дебіторська заборгованість Підприємства представлена наступним чином: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Заборгованість за товари, роботи, послуги  283  292 
Резерв сумнівних боргів  (53)  (23) 
  230  269 
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7. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Підприємства представлена наступним чином: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
ПДВ  10 798  12 245 
Податок на прибуток  597  636 
ПДФО  10  20 
Розрахунки по інших обов’язкових платежах  6  5 
Місцеві податки  6  - 
  11 417  12 906 
 

8. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Інша поточна дебіторська заборгованість Підприємства представлена наступним чином: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Розрахунки з іншими дебіторами  2 024  2 023 
Розрахунки з вітчизняними постачальниками  1 709  8 782 
Розрахунки за претензіями  551  737 
Інші розрахунки  86  25 
Резерв сумнівних боргів  -  (571) 
  4 370  10 996 
 

Станом на 31 грудня 2018 року у складі поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість 
Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» перед 
Підприємством в сумі 1 500 тис. грн, що підлягає погашенню 31 грудня 2019 року. Сума заборгованості, що складає 
5 332 тис. грн має бути погашена до 30 червня 2023 відповідно до графіку платежів згідно до Мирової угоди, 
укладеної 21 листопада 2018 року і обліковується у довгостроковій дебіторській заборгованості.  

9. Грошові кошти 

Грошові кошти та грошові еквіваленти Підприємства представлені наступним чином: 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Поточні рахунки у банках в національній валюті 515  461 
Поточні рахунки у банках в іноземній валюті 252  187 
Готівка 18  9 
Грошові кошти в дорозі 1  4 
 786  661 
 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років залишок коштів на поточному рахунку Підприємства в ПАТ 
"БРОКБІЗНЕСБАНК" складав 63 тисячі гривень. На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 
лютого 2014 року №107 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "БРОКБІЗНЕСБАНК" до категорії 
неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014 прийнято 
рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури ліквідації ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК". 

 
10. Капітал 
Структура капіталу Підприємства станом на 31 грудня 2018 та 2017 років була наступною: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Структура капіталу  Сума частка %  Сума частка % 
Зареєстрований статутний капітал  5 078 100  5 078 100 
 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі додаткового капіталу відображено оцінку на право користування 
земельною ділянкою у сумі 1 793 235 тис. грн.  
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11. Інші довгострокові зобов’язання 

В рамках організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, згідно  

− Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні» від 10.04.2007 р. № 962-V, 

− Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов’язаннями 
Національного агентства з питань підготовки га проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу» від 18.08.2010 р. № 766, 

− Постанови Кабінету Міністрів України «Питання здійснення запозичень для фінансування проектів у рамках 
виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 12.10:2010 р. №936, 

− « Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання запозичених у 2010 році 
коштів для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 27.10.2010 р. №990 

Станом на 31 грудня 2017 року у складі короткострокової кредиторської заборгованості Підприємства обліковується 
заборгованість за отриманими позиками від Державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» у 
загальній сумі 119 600 тис. грн. Згідно умов укладених угод заборгованість мала бути погашена у жовтні 2017 року 
в сумі: 75 000 тис. грн., а також у березні 2018 року в сумі 44 600 тис. грн. Додатковими угодами від 17 серпня 2018 
року Сторони домовилися відтермінувати погашення заборгованості до 2024 та 2025 рр. Станом на 31 грудня 2018 
року заборгованість обліковується в інших довгострокових зобов’язаннях. 

12. Кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість Підприємства є поточною заборгованістю за товари, роботи, послуги та станом на 31 
грудня 2018 року складає 148 тис. грн (2017: 1 087 тис. грн). 

13. Інші поточні зобов'язання 

Інші поточні зобов'язання Підприємства представлені наступним чином: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Розрахунки з іншими кредиторами  5 850  6 200 
Податковий кредит  1 807  1 925 
Розрахунки з вітчизняними покупцями  181  312 
  7 838  8 437 

14. Виручка від реалізації 

Виручка від реалізації представлена наступним чином: 

  2018 рік  2017 рік 
Проведення виставок  4 785  6 006 
Організаційні послуги  4 603  5 777 
Реалізація товарів  433  361 
Інше  185  151 
  10 006  12 295 

15. Собівартість реалізації 

Собівартість від реалізації може бути представлена наступним чином: 

  2018 рік  2017 рік 
Обслуговування заходів  11 618  11 933 
Витрати на персонал  4 987  3 734 
Утримання приміщень  4 338  3 685 
Матеріальні витрати  2 319  2 553 
Послуги зі складського зберігання  -  237 
Собівартість реалізованих запасів  303  275 
Інші витрати  598  592 
  24 163  23 009 
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16. Доходи 

  2018 рік  2017 рік 
Інші операційні доходи включали: 
 
 

    
Дохід від цільового фінансування  42 291  35 897 

 Дохід від операційної оренди активів  109  102 
Одержані штрафи, пені, неустойки  3  - 
Інші доходи від операційної діяльності  28  23 
 
 
 

 43 431  36 022 
     
Інші доходи включали: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Дохід від безоплатно одержаних активів  1 004  2 671 
Відшкодування раніше списаних активів  406  251 
Дохід від списання кредиторської заборгованості  167  3 
Інші доходи  401  2 
  1 978  2 927 
 

Дохід від безоплатно одержаних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі 
амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. 

17. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати були представлені наступним чином: 

  2018 рік  2017 рік 
Витрати на персонал  19 164  18 198 
Податки та обов’язкові платежі / податок на землю  5 876  1 712 
Утримання основних засобів  1 122  3 478 
Охорона  1 061  804 
Електроенергія  819  381 
Послуги банків  226  130 
Інші витрати  1 004  621 
  29 272  25 323 
 
18. Виправлення помилок минулих періодів 

Протягом звітного періоду Підприємство ідентифікувало та виправило помилки за фінансовий рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, через внесення змін до фінансової звітності за 2017 рік. 

Представлені нижче таблиці відображають вплив таких коригувань на звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 
2017: 

Вплив на звіт про фінансовий стан     
 Примітка 2017 

скориговано Коригування 2017 до 
коригувань 

     
Необоротні активи     
Нематеріальні активи (Право 
користування майном) 1 1 793 235 (31 065) 1 824 300 
     
Оборотні активи     
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 2 10 996 (4 031) 15 027 

Вплив на актив балансу   (35 096)  
     
Власний капітал     
Нерозподілений прибуток 2 (8 292) (192) (8 100) 
Додатковий капітал 1 1 926 827 (31 065) 1 957 892 
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Довгострокові зобов'язання     
Інші довгострокові зобов'язання 3 - (119 600) 119 600 
     
Поточні зобов'язання     
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями 3 119 600 119 600 - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 2 1 087 (3 839) 4 926 

Вплив на пасив балансу   (35 096)  
 
1. Зменшення нематеріальних активів пов’язане з відображенням вартості права користування земельною 
ділянкою згідно даних Звіту про експертну оцінку. Згідно висновків до Звіту, станом на 30 листопада 2017 року 
вартість зазначеного нематеріального активу оцінено в 1 793 235 тис. грн.; згідно висновків до попередньої оцінки, 
вартість права користування цією земельною ділянкою була оцінена в 1 824 300 тис. грн. Відповідно був зменшений 
додатковий капітал на суму 31 065 тис. грн., оскільки право користування даною земельною ділянкою надано 
Підприємству на безоплатній основі. 
 
2. Станом на 31 грудня 2017 року інша дебіторська заборгованість по наданій поворотній фінансовій допомозі 
у сумі 4 031 тис. грн була зарахована зустрічними однорідними вимогами із кредиторською заборгованістю, що 
обліковувалася перед даним контрагентом за прийняті будівельно-монтажні роботи з реконструкції комплексу у сумі 
3 839 тис. грн , а також штрафними санкціями та пенею, які були визнані у складі нерозподіленого прибутку у сумі 
192 тис. грн. 
 
3. Відображення заборгованості Підприємства перед ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» у складі 
поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2017 року стало 
наслідком настання строків повернення фінансової допомоги за основними договорами у 2017 та 2018 роках. У 
серпні 2018 року Сторонами укладені додаткові угоди про пролонгацію термінів повернення фінансової допомоги до 
2024 та 2025 рр., відповідно станом на 31 грудня 2018 дана заборгованість була відображена у складі інших 
довгострокових зобов’язань. 

19. Пов’язані сторони 

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін має можливість 
контролювати або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних 
рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється суті відносин, а 
не їхній юридичній формі. 

Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми 
операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються 
між непов’язаними сторонами. 

Підприємство належить до системи підприємств, установ та організацій, які забезпечують діяльність Президента 
України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених 
Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб. 

Стороною, яка має кінцевий контроль над Підприємством, є держава Україна в особі Департаменту управління 
справами України. Пов’язаними сторонами Підприємства є: 

− власник Підприємства представлений урядом України та його різноманітними органами; 

− державні підприємства, спільні підприємства та асоційовані компанії уряду України; 

− провідний управлінський персонал та члени їхніх сімей. 

Провідний управлінський персонал одержав таку компенсацію протягом років, що закінчилися 31 грудня, яка 
включена до складу заробітної плати та відповідних нарахувань: 

  2018 рік  2017 рік 
Короткострокові виплати працівникам  4 572  3 030 
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Підприємство мало такі залишки та операції зі своїми пов’язаними сторонами: 

  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
Інші довгострокові зобов’язання  119 600  - 
Інша кредиторська заборгованість  5 500  6 200 
Грошові кошти в державних банках  786  661 
Реалізація послуг  251  57 
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями  -  119 600 

 
20. Фактичні та потенційні зобов’язання 
 
Оподаткування 

Керівництво вважає, що Підприємство належним чином виконала усі податкові зобов’язання. 

Юридичні питання 

Під час звичайної господарської діяльності Підприємство є стороною у судових процесах та до нього висуваються 
певні претензії. На думку керівництва Підприємства, остаточне зобов’язання, якщо таке виникне, за такими 
справами або претензіями, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності 
Підприємства. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років до Підприємства не висувалося будь-яких суттєвих претензій. 

Соціальні зобов’язання 

Підприємство проводить внески до обов’язкових і добровільних соціальних програм. Соціальні об’єкти Підприємства, 
а також регіональні соціальні програми приносять суспільну користь у широкому розумінні і, як правило, не 
обмежуються тільки працівниками Підприємства. 

Підприємство передало виконання деяких видів соціальної діяльності та деякі соціальні об’єкти місцевим органам 
влади; однак, керівництво передбачає, що Підприємство продовжить фінансування цих соціальних програм у 
найближчому майбутньому. 

Страхування 

Програму страхування Підприємства призначено для покриття більшості ризиків, властивих діяльності Підприємства, 
без будь-яких суттєвих прогалин у такому покритті. Основні операційні ризики Підприємства покриваються за 
рахунок полісів з відшкодування майнових збитків і цивільно- правової відповідальності. 

Екологічні питання 

В Україні продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища. Підприємство періодично 
здійснює оцінку своїх зобов’язань, передбачених законодавством про охорону навколишнього середовища. 
Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути у результаті змін у чинних нормативно-правових актах, у результаті 
цивільних судових процесів чи змін законодавства, оцінити неможливо, але їхній вплив може виявитися суттєвим. У 
поточній ситуації з правозастосуванням існуючого законодавства керівництво вважає, що Підприємство виконало 
усі державні вимоги з екологічних питань. Відповідно, у Підприємства немає суттєвих зобов’язань у зв’язку з 
охороною навколишнього середовища. 

21. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Фінансові інструменти Підприємства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську 
заборгованість, інші довгострокові зобов’язання, торгову та іншу кредиторську заборгованість. Фінансові активи та 
зобов'язання, такі як торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, є результатом операцій Підприємства. В 
наступній таблиці наведено балансову вартість фінансових активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2018 та 2017 
років: 

 
 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

Фінансові активи    

Торгова та інша дебіторська заборгованість 2 806  2 458 
Грошові кошти та їх еквіваленти 786  661 
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Фінансові зобов’язання    

Інші довгострокові зобов'язання 119 600  - 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 7 805  9 634 
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями -  119 600 

 

На думку Керівництва, балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, інших довгострокових зобов’язань, 
торгової та іншої дебіторської заборгованості та торгової та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнює 
їх справедливій вартості. 

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю, яка приблизно дорівнює їх поточної 
справедливої вартості. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю 

Оціночна справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою ґрунтується на методі дисконтування 
очікуваних майбутніх грошових потоків, застосовуючи ефективні процентні ставки на ринку позикового коштів для 
нових інструментів, які забезпечують той самий кредитний ризик і той же термін погашення. Ставки дисконтування 
залежать від кредитного ризику покупця. Балансова вартість торговій дебіторській заборгованості дорівнює її 
справедливій вартості. 

Справедлива вартість оцінюється на підставі ринкових котирувань, якщо такі є. Оціночна справедлива вартість 
інструментів з фіксованою процентною ставкою і певною датою погашення, які не мають ринкову котирування, 
ґрунтується на дисконтуванні передбачуваних потоків грошових коштів зі застосуванням процентних ставок для 
нових інструментів з тим же рівнем кредитного ризику і певну дату погашення. Балансова вартість фінансових 
зобов'язань дорівнює їх справедливій вартості. 

22. Фінансові інструменти та управління ризиками 

Управління капіталом 

Підприємство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності Підприємства в майбутньому і 
одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. 
Керівництво Підприємства регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду 
Підприємства вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу шляхом розподілу прибутку, а також 
отримання нових кредитів або погашення існуючої заборгованості. 

Кредитний ризик 

Основними фінансовими активами Підприємства є грошові кошти та дебіторська заборгованість. Грошові кошти 
оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, оскільки розміщені у державних установах. 

Ризик ліквідності 

Це ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності 
Підприємства ретельно контролюється і управляється. Підприємство використовує процес докладного 
бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання 
своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Підприємства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової 
продукції. 

Процентний ризик 

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики, змінюючи або їх справедливу вартість 
(кредити за фіксованими процентними ставками), або майбутні грошові потоки (кредити за плаваючими 
процентними ставками). 

Політика Підприємства щодо управління процентним ризиком полягає в отриманні позик як за фіксованими, так і за 
перемінними процентними ставками. Під час отримання нових кредитів чи позик управлінський персонал приймає 
рішення виходячи з того, яка саме процентна ставка - фіксована чи перемінна - буде, на його думку, більш вигідною 
для Підприємства протягом очікуваного періоду до строку погашення заборгованості. 
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Валютний ризик 

У Підприємства виникає валютний ризик по закупках та залишках на банківських рахунках. Валютами, що 
викликають цей ризик, є, в основному, євро. Згідно із законодавством України, можливості Підприємства щодо 
хеджування валютного ризику є обмеженими, тому Підприємство не хеджує свій валютний ризик. 

23. Події після дати звітності 

Після дати балансу і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, які б надавали 
додаткову інформацію щодо фінансової звітності Підприємства, та які необхідно було б відображати у цій 
фінансовій звітності. 


