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1. Інформація про Підприємство та основні напрямки його діяльності
Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал"
(надалі – "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
3 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 №232 і передане в
управління справами згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року №699.
Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є державним підприємством, заснованим 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 3 лютого 2010 року №94/2010.
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, культурномистецьких закладів країни;

-

забезпечення доступності культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

-

сприяння задоволенню національно-культурних
популяризація творів літератури та мистецтва;

-

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

потреб

громадян,

створення,

розповсюдження

і

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
Підприємство провадить свою діяльність 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.
Протягом останніх років Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією,
враховуючи анексію Криму, автономної республіки України, та збройний конфлікт в деяких районах Луганської та
Донецької областей. На тлі таких подій українська економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок
Європейського Союзу ("ЄС"), реалізуючи потенціал встановленої Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі
("ПВЗВТ") з ЄС, таким чином ефективно реагуючи на взаємні торговельні обмеження, запроваджені між Україною
та Росією.
У 2019 році річний рівень інфляції склав 4,1% порівняно з 9,8% у 2018 році. Українська економіка продовжувала
відновлення після економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до плавного зростання
реального ВВП приблизно на 3,2% (2018 рік: 3,3%) та стабілізації національної валюти.
18

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ
КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тис.грн., якщо не зазначено інше)
У сфері валютного регулювання у 2018 році було прийнято новий закон, котрий набув чинності 7 лютого
2019 року. Цей закон має на меті сприяти провадженню більш ліберальної політики з боку НБУ та послаблення
ряду валютних обмежень.
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації значною мірою залежить від успіху зусиль українського
уряду, але в даний час важко передбачити подальший економічний та політичний розвиток.
Окрім цього, негативні тенденції на світових ринках, спричинені епідемією коронавірусу (COVID-19), можуть
вплинути на економіку України в цілому та на діяльність Підриємстваї зокрема. Наприкінці 2019 року новини про
коронавірус вперше прийшли з Китаю. Ситуація наприкінці того ж року полягала у тому, що Всесвітню організацію
охорони здоров'я було повідомлено про обмежену кількість випадків зараження невідомим вірусом. У перші кілька
місяців 2020 року вірус поширився по всьому світу і його негативний вплив постійно набирав обертів. Керівництво
розглядає цей спалах захворювань як некоригуючу подію після звітної дати (Примітка 19).
Керівництво продовжуватиме відстежувати потенційний вплив цієї ситуації та буде вживати усіх можливих кроків
для мінімізації її наслідків.
Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом впливу економічної ситуації в Україні
на операційну діяльність та фінансовий стан Підприємства. Майбутні зміни в економічних умовах можуть
відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.
3. Основні положення облікової політики
Загальна інформація
Дана фінансова звітність була складена відповідно до 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 такими основними принципами обліку:
Функціональна валюта
Функціональною валютою Підприємства є гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються всі
господарські операції. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Підприємства, вважаються
операціями в іноземних валютах.
Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із
застосуванням валютного курсу на початок дня на дату здійснення операції.
При перерахунку доходів, витрат і залишків, виражених в іноземній валюті, Підприємство застосовує офіційний
курс Національного Банку України.
Визнання курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті Підприємство проводить на звітну дату, а
також на дату здійснення господарської операції в межах звітного періоду.
Обмінний курс гривні до валют, у котрих у Підприємства були операції або залишки протягом двох попередніх
років, був таким:

Гривня / Долар США
Гривня / Євро

На 31 грудня
2019
23,6862
26,4220

Середній за
2019
25,8456
28,9518

На 31 грудня
2018
27,6883
31,7141

Середній за
2018
27,2175
32,1289

Суттєві облікові судження
Складання фінансової звітності вимагає від керівництва Підприємства застосування суджень та здійснення оцінок і
припущень, які впливають на відображення активів, зобов'язань, доходів та витрат, які визнані у фінансовій
звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання.
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Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, доступній на дату складання фінансової звітності.
Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично
переглядаються і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі фінансових
результатів за той період, в якому про них стало відомо. Інформацію про найбільш суттєві облікові оцінки та
припущення керівництва Підприємства наведено нижче.

Строки корисного використання необоротних активів

Підприємство оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів необоротних активів (основних засобів,
нематеріальних активів) на кінець кожного фінансового року. Якщо нові очікування відрізняються від попередньо
зроблених оцінок, такі зміни вважаються зміною облікових оцінок та обліковуються на перспективній основі. Такі
оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті
про сукупні доходи.
Протягом 2019 року керівництво Підприємства визначило, що не відбулося жодних змін у строках корисного
використання необоротних активів Підприємства.

Зменшення корисності основних засобів

На кожну звітну дату Підприємство визначає, чи наявні ознаки можливого зменшення корисності активу або групи
активів, що генерують грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає
застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми знецінення. Зменшення
корисності ґрунтується на великій кількості факторів таких, як зміна поточного конкурентного середовища,
очікування щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності
фінансування, технологічне старіння, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші
зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності.
Станом на звітні дати, які подано в цій фінансовій звітності, вартість очікуваного відшкодування майна перевищує
його балансову вартість, а отже витрати від знецінення відсутні.

Резерв сумнівних боргів

Резерв сумнівних боргів створюється виходячи з оцінки платоспроможності конкретних дебіторів та термінів
протермінування оплати заборгованості. Якщо відбувається погіршення платоспроможності якого-небудь із
великих дебіторів або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки
Підприємства, фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Нарахування та відновлення
резерву сумнівних боргів може бути істотними.

Оцінка запасів

Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Під час оцінки
чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво здійснює оцінку чистої вартості реалізації на основі різних
припущень, включно із поточними ринковими цінами.

Визнання відстрочених податкових активів

Відстрочені податкові активи, включаючи ті, що виникають від невикористаних податкових збитків, визнаються
тією мірою, якою існує ймовірність їх реалізації, що залежить від отримання достатнього майбутнього
оподатковуваного прибутку. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані,
необхідне суттєве судження керівництва, яке базується на основі очікуваних строках та рівнях майбутніх
оподатковуваних прибутків в поєднанні з майбутніми стратегіями податкового планування.
Припущення щодо функціонування Підприємства у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Підприємство буде продовжувати підпадати під вплив світової економічної кризи, що
посилюється пандемією коронавірусу COVID-19. Розвиток економічної кризи, за оцінками органів влади України,
спричинить падіння ВВП країни на 5 відсотків протягом 2020 року. Це, а також волатильність курсу гривні, що
спостерігається, та її девальвація до 30 гривень за один долар США до кінця 2020 року, яка прогнозується
Європейською Бізнес Асоціацією, формує певну невизначеність, що може вплинути на майбутні операції.
Керівництво Підприємства на регулярній основі моніторить ситуацію та вважає, що зазначені фактори будуть мати
обмежений вплив на можливість відшкодування вартості активів Підприємства, його здатність обслуговувати й
погашати свої зобов'язання в міру настання строків їх оплати.
Фінансову звітність Підприємства складено, виходячи із припущення про його функціонування у майбутньому, яке
передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином, ця фінансова
звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Підприємство було не здатне продовжувати
свою діяльність в майбутньому та якби воно реалізовувало свої активи не в ході своєї звичайної діяльності.
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(в тис.грн., якщо не зазначено інше)
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;



сума доходу може бути достовірно визначена;



є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 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.
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.
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.
Державні субсидії

Державні субсидії, що відносяться до активів
Державні субсидії, що відносяться до активів, обліковуються 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 надання
негайної фінансової підтримки Підприємству без яких-небудь майбутніх витрат, визнається як дохід того періоду, в
якому вона була отримана.
Витрати
Витрати обліковуються згідно з П(с)БО 16 "Витрати". Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно 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.
У разі, якщо очікується отримання економічних вигід протягом кількох облікових періодів, витрати визнаються на
основі систематичного та раціонального розподілу вартості активу (наприклад, зносу або амортизації) на
відповідні періоди.
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.
При нарахуванні зносу основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод,
відповідно 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.
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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.
Очікувані строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів:
Кількість років
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби
Нематеріальні активи

20
2-10
8
4-12
12
1-10

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 із незавершеного будівництва для власних потреб Підприємства
як за господарським, так і за підрядним способом ведеться в розрізі об’єктів незавершеного будівництва за видами
витрат. Витрати із незавершеного будівництва за господарським способом обліковуються в балансі за первісною
вартістю відповідно до НП(С)БО 16 "Витрати".
Об’єкт основних засобів припиняє визнаватися активом (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок
безоплатної передачі згідно з рішенням Державного управління справами або списання основних засобів з
нульовою залишковою вартістю, балансова вартість яких становить більше 20 тис. грн., згідно з рішенням
керівника Підприємства за письмовою згодою Державного управління справами.
Зменшення корисності необоротних активів
На дату річного балансу Підприємство згідно з вимогами П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів" оцінює, чи
існують ознаки можливого зменшення корисності необоротних активів.
За наявності ознак зменшення корисності, активи оцінюються на предмет зменшення корисності. Корисність
активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Збиток від
зменшення корисності визнається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного
відшкодування.
Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох величин (або одиниці, яка генерує грошові кошти):
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або вартості використання. Для цілей оцінки активів на
предмет зменшення корисності активи групуються в найменші групи, для яких можна виділити грошові потоки, що
окремо ідентифікуються (одиниці, що генерують грошові кошти).
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: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість 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 подальшого продажу.
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується такий метод їх оцінки:


при вибутті виробничих запасів та товарів - за методом середньозваженої собівартості.



при вибутті МШП - за ідентифікованою собівартістю.
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Фінансові інструменти
Підприємство визнає фінансові активи та зобов’язання, коли воно стає стороною у контрактних взаємовідносинах
щодо певного фінансового інструмента.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання згортаються з відображенням в балансі (звіті про фінансовий стан)
згорнутого сальдо, якщо Підприємство має юридичне право на залік визнаних сум та можливість і намір погасити
згорнуте зобов’язання або реалізувати активи і погасити зобов’язання одночасно.
Метод ефективної відсоткової ставки
Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації
визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та
амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.
Фінансові активи
Фінансові активи Підприємства включають дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, іншу
поточну та довгострокову дебіторську заборгованість, та грошові кошти та їх еквіваленти. Фінансові активи
Підприємства є непохідними фінансовими активами із фіксованими виплатами або виплатами, які можна
визначити. Вони оцінюються за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка,
за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності.
Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової
дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не матиме істотного впливу.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається, оцінюється та обліковується згідно з П(с)БО 10 "Дебіторська
заборгованість". Дебіторська заборгованість відображається за вартістю реалізації за вирахуванням резерву
сумнівних боргів. Для відображення заборгованості за чистою вартістю реалізації проводиться аналіз
заборгованості за строками її виникнення і нараховується резерв сумнівних боргів.
Величина сумнівних боргів обчислюється, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі досвіду
минулої діяльності.
Дебіторська заборгованість, у разі визнання її безнадійною, списується з балансу за рахунок резерву сумнівних
боргів.
Визнання резерву сумнівних боргів та списання з балансу дебіторської заборгованості понад резерв сумнівних
боргів здійснюється у складі інших операційних витрат.
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.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають поточні банківські рахунки, грошові кошти в касі, грошові кошти у
дорозі.
Припинення визнання фінансових активів
Підприємство припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні
права на потоки грошових коштів від цього активу; або ж коли вона передає фінансовий актив і всі суттєві ризики
й вигоди, пов’язані із володінням цим активом, іншій стороні. Якщо Підприємство не передає і не залишає за
собою усі суттєві ризики й вигоди, пов’язані з володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив,
тоді воно визнає свою частку в цьому активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку йому, можливо, потрібно
буде заплатити. Якщо Підприємство зберігає усі суттєві ризики й вигоди, пов’язані із володінням переданим
фінансовим активом, то воно продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою
суми позик у розмірі отриманих надходжень.
Після повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою
компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших
сукупних доходів та накопичений у складі власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Підприємства класифікуються як "інші фінансові зобов’язання".
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Інші фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання, включно з поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, за
розрахунками з оплати праці та іншими поточними зобов’язаннями, первісно оцінюються за справедливою
вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються
за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Підприємство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Підприємства
виконані, анульовані або закінчився строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання,
визнання якого припинене, та компенсацією сплаченою і до сплати визнається у складі прибутку або збитку.
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 вигід у
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на звітну дату 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.
До складу іншої кредиторської заборгованості включено заборгованість, яка не пов’язана із операційною
діяльністю, в тому числі заборгованість перед бюджетом.
Забезпечення
Підприємство повинне створювати 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.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо
володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає всі основні ризики та винагороди
щодо володіння. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди. Коли Підприємство виступає в ролі орендодавця і ризики та вигоди з оренди не
передаються організації-орендареві, загальна сума платежів за договорами операційної оренди визнається в звіті
про фінансові результати (про сукупний дохід) з використанням методу рівномірного визнання протягом терміну
оренди.
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.
Умовні зобов’язання та умовні активи
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність, що
для погашення зобов'язання необхідним буде вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можливо
оцінити суму таких зобов'язань. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової
звітності, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є
малоймовірна.
Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається, коли стає можливим
одержання економічних вигід. Якщо стало фактично визначеним, що відбудеться надходження економічних вигід,
актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансовій звітності того періоду, у якому відбулася зміна оцінок.
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. Відстрочені податкові активи визнаються лише у випадках, якщо існує
вірогідність того, що майбутні суми оподаткованого прибутку будуть достатніми для реалізації оподаткування
вказаних відстрочених податкових активів. На кожну звітну дату Підприємство переоцінює невизнані відстрочені
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податкові активи, а також поточну вартість відстрочених податкових активів. 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 відстроченого податкового
активу у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у майбутньому.
Ставка податку на прибуток Підприємства у 2019 році становила 18%. У наступних звітних періодах ставка
податку на прибуток для українських підприємств зафіксована на рівні 18%.
Події після звітної дати
Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про
умови, що існували на кінець звітного періоду та надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності
Підприємства, відображаються у фінансовій звітності.
Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про
умови, що виникли після звітного періоду і які не впливають на фінансову звітність Підприємства на звітну дату,
розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві.
Операції з пов'язаними сторонами
Інформація про операції з пов’язаними сторонами розкривається згідно з П(с)БО 23 "Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін".
Звітні сегменти
До звітних господарських або географічних сегментів відносяться відокремлювані частини діяльності підприємства
з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному
економічному середовищі, які відрізняються від інших. Підприємство не вважає, що в його діяльності мають місце
господарські, або географічні сегменти, які відповідають більшості із критеріїв їх визначення, встановлених
П(с)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами".
Зміни облікової політики та облікових оцінок
У 2019 році не було змін облікової політики та облікових оцінок, які могли б істотно вплинути на фінансову
звітність Підприємства.
4. Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Підприємство залучало незалежного оцінювача для оцінки права
користування земельною ділянкою загальною площею 9,7471 гектарів для відображення в бухгалтерському
обліку. Сума оцінки права користування земельною ділянкою склала 1 816 730 тис. грн (2018: 1 793 235 тис. грн).
5. Довгострокова дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2019 року у складі довгострокової дебіторської заборгованості обліковується довгострокова
частина
заборгованості
Українського
державного
науково-дослідного
та
проектного
інституту
"УкрНДІпроектреставрація", яка має бути погашена до 30 червня 2023 року згідно з графіком платежів відповідно
до Мирової угоди, укладеної 21 листопада 2018 року, і обліковується у довгостроковій дебіторській заборгованості.
Дебіторська заборгованість обліковується за амортизованою собівартістю.
6. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Підприємства представлена таким чином:
ПДВ
Податок на прибуток
Місцеві податки
ПДФО
Інші обов’язкові платежі

31 грудня 2019 року
9 061
744
25
24
8
9 862

31 грудня 2018 року
10 798
597
6
10
6
11 417
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7. Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість Підприємства представлена таким чином:
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки за претензіями
Інші розрахунки
Резерв сумнівних боргів

31 грудня 2019 року
2 024
1 509
551
158
(1 351)
2 891

31 грудня 2018 року
2 024
1 709
551
86
4 370

Станом на 31 грудня 2019 року у складі розрахунків з вітчизняними постачальниками обліковується
короткострокова частина заборгованості Українського державного науково-дослідного та проектного інституту
"УкрНДІпроектреставрація" перед Підприємством в сумі 1 500 тис. грн (2018: 1 500 тис. грн), що підлягає
погашенню протягом року після звітної дати.
8. Капітал
Станом на звітну дату статутний капітал Підприємства був повністю сплачений та становив:
31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року

Засновник

Сума

Частка, %

Сума

Частка, %

Державне управління справами

5 078

100

5 078

100

Станом на 31 грудня 2019 року у складі додаткового капіталу відображено результат дооцінки на право
користування земельною ділянкою у сумі 1 816 730 тис. грн (2018: 1 793 235 тис. грн).
9. Інші довгострокові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років у складі інших довгострокових зобов’язань обліковується довгострокова
кредиторська заборгованість Підприємства за отриманими позиками від Державного підприємства "Фінансування
інфраструктурних проектів" на загальну суму 119 600 тис. грн., котрі було надано для фінансування проєктів у
рамках виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2010 року № 357.
Відповідно до 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 було погоджено
відтермінувати погашення заборгованості до 2024 та 2025 років.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року №200-р, було встановлено, що
до довгострокових зобов’язань суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають заборгованість
за кредитами (позиками), залученими від державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" у
рамках виконання завдань та заходів, передбачених цією цільовою програмою, не застосовується процедура
дисконтування за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 2019 року.
10. Інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання Підприємства представлені таким чином:
Розрахунки з іншими кредиторами
Податковий кредит
Розрахунки з вітчизняними покупцями

31 грудня 2019 року
4 695
1 867
114
6 676

31 грудня 2018 року
5 850
1 807
181
7 838
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11. Виручка від реалізації
Виручка від реалізації представлена таким чином:
Проведення виставок
Організаційні послуги
Реалізація товарів
Інше

2019 рік
5 221
5 022
393
1
10 637

2018 рік
4 785
4 603
433
185
10 006

2019 рік
10 674
4 695
4 580
4 502
3 075
644
28 170

2018 рік
11 618
4 987
4 338
2 319
901
24 163

12. Собівартість реалізації
Собівартість від реалізації представлена таким чином:
Обслуговування заходів
Витрати на персонал
Податки і збори
Утримання приміщень
Матеріальні витрати
Інші витрати
13. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи були представлені таким чином:

Дохід від цільового фінансування
Інші доходи від операційної діяльності

2019 рік

2018 рік

47 293
999
48 292

42 291
140
42 431

2019 рік
28 915
1 330
1 250
892
674
195
1 604
34 860

2018 рік
23 270
1 061
1 122
819
1 770
226
1 004
29 272

14. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати були представлені таким чином:

Витрати на персонал
Охорона
Утримання основних засобів
Електроенергія
Податки та обов’язкові платежі / податок на землю
Послуги банків
Інші витрати
15. 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, Офісу Президента України та інших створених Президентом
України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
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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 та асоційовані підприємства комплексу 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:
Короткострокові виплати працівникам

2019 рік
3 663

2018 рік
3 306

Підприємство мало такі залишки та операції зі своїми пов’язаними сторонами:

Інші довгострокові зобов’язання
Інша поточні зобов’язання
Грошові кошти в державних банках
Реалізація послуг

31 грудня 2019 року
119 600
4 250

31 грудня 2018 року
119 600
5 500

3 133

704

-

251

16. Фактичні та потенційні зобов’язання
Оподаткування
Керівництво вважає, що Підприємство належним чином виконало 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 2019 та 2018 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
Напрямки використання грошових коштів, отриманих із Державного бюджету України (які є основним джерелом
забезпечення операційної діяльності Підприємства), обмежені цільовим призначенням відповідних статей витрат.
Фінансовим планом на 2019 рік не передбачено окремих статей витрат на програми страхування майнових
збитків. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності Підприємства перед третіми особами
здійснюється за рахунок власних джерел надходжень; витрати на соціальне страхування співробітників, - шляхом
сплати обов’язкових внесків до державних фондів соціального страхування за рахунок відповідних статей
бюджетного фінансування та власних джерел.
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.
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17. Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові інструменти Підприємства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську
заборгованість, довгострокову 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. У таблиці нижче наведено балансову вартість фінансових
активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2019 та 2018 років:
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгова та інша поточна дебіторська
заборгованість

31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року

3 189
3 207

5 332
786

2 973

2 806

9 369

8 924

119 600
4 729
124 329

119 600
5 998
125 598

Фінансові зобов’язання
Інші довгострокові зобов'язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість

На думку Керівництва, балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, довгострокової дебіторської
заборгованості, інших довгострокових зобов’язань, торгової та іншої дебіторської заборгованості та торгової та
іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Справедлива вартість активів та зобов'язань визначається таким чином:
Справедлива вартість активів та зобов'язань, щодо яких наявні ціни котирування на активних ринках на
ідентичні активи або зобов’язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки,
визначається на основі вказаних котирувань.
Справедлива вартість активів та зобов'язань, що не торгуються на активних ринках, визначається
відповідно до різних методів оцінки, головним чином заснованих на ринковому чи дохідному підході,
зокрема за допомогою методу оцінки приведеної вартості грошових потоків. Дані методи оцінки
максимально використовують спостережувані ринкові ціни, у разі їх доступності, і в найменшій мірі
покладаються на припущення, характерні для Підприємства.
18. 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.
Максимальний рівень кредитного ризику Підприємства в цілому відображається в балансовій вартості фінансових
активів, яка наведена в балансі. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного
кредитного ризику незначний. Середній кредитний період протягом 2019 склав 8 днів (2018: 9 днів).
Політика Підприємства із управління кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції
з контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Грошові кошти оцінюються з мінімальним
кредитним ризиком, оскільки розміщені у державних фінансових 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 достатніх коштів для виконання
своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Підприємства є постійними і складаються із витрат на персонал,
комунальних видатків та податків та зборів.
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В наведеній нижче таблиці наведено фінансові зобов'язання Підприємства в розрізі очікуваних термінів
погашення. Таблиця базується на недисконтованих грошових потоках фінансових зобов'язань виходячи з
припущення, що Підприємство гаситиме заборгованість як тільки настануть строки до її оплати. Таблиця включає
як основну суму боргу, так і відсотки станом на 31 грудня 2019 та 2018 року.
До 3
місяців
31 грудня 2019
Торгова кредиторська
заборгованість
Інші поточні зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

34
2 426
2 460
До 3
місяців

31 грудня 2018
Торгова кредиторська
заборгованість
Інші поточні зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

148
2 338
2 486

3-12
місяців

4 250
4 250
3-12
місяців

Більше 5
років

1-5 років

2 000
2 000

117 600
117 600
Більше 5
років

1-5 років

5 500
5 500

-

119 600
119 600

Всього

34
6 676
119 600
126 310

Всього

148
7 838
119 600
127 586

Процентний ризик
Забезпечення поточної діяльності та грошові надходження Підприємства суттєво залежать від фінансування з
Державного бюджету України; відповідно політика щодо управління процентним ризиком полягає в утриманні від
використання кредитних коштів, що передбачають сплату відсотків за фіксованими або плаваючими ставками.
Підприємство також не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиком зміни відсоткової
ставки. Отримання грошових позик без сплати відсотків від інших суб’єктів господарювання, - підприємств
державної форми власності, відбувається за погодженням із власником - Державним управлінням справами при
Президентові України. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Підприємство не мало фінансових зобов’язань із
фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою.
Валютний ризик
Ризик коливання валютних курсів - це ризик того, що вартість фінансового інструменту буде коливатися через
зміни курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти. Вплив ризику коливання валютних курсів
пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномінованими в іноземній валюті.
Підприємство здійснює діяльність на українському ринку та генерує грошові кошти в українських гривнях
(функціональна валюта) шляхом реалізації товарів та надання послуг. Операційні витрати в основному
здійснюються у функціональній валюті.
У Підприємства виникає валютний ризик на закупівлях та залишках на банківських рахунках. Валютами, що
викликають цей ризик, є, в основному, євро та долар США. Згідно із законодавством України, можливості
Підприємства щодо хеджування валютного ризику є обмеженими, тому Підприємство не хеджує свій валютний
ризик.
У нижченаведеній таблиці подано концентрацію валютного ризику станом на 31 грудня 2019 та 2018 років:
Євро

Долари США

31 грудня 2019
Фінансові активи

206

81

85

168

31 грудня 2018
Фінансові активи
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Нижче наведений аналіз чутливості прибутку / (збитку) Підприємства до оподаткування до ймовірної зміни
обмінного курсу, при постійному значенні всіх інших змінних.
Збільшення
(зменшення)
валютного курсу, %

Вплив на результат
до оподаткування

2019
Євро
Євро
Долари США
Долари США

10
(10)
10
(10)

21
(21)
8
(8)

10
(10)
10
(10)

9
(9)
17
(17)

2018
Євро
Євро
Долари США
Долари США
19. Події після дати звітності
Після 31 грудня 2019 року світова та українська економіка зазнала значного впливу від спалаху захворювань,
спричинених коронавірусом (COVID-19). Майже всі країни світу були вражені пандемією, було підтверджено
численні випадки захворювання на коронавірус (COVID-19) в Україні. З метою перешкоджання поширенню
захворювання, влада в Україні оголосила режим надзвичайної ситуації на всій території України. Із числа
запроваджених заходів обмежувальний вплив на операційні процеси Підприємства має запровадження певних
обмежень на пересування людей та заборону відвідувування території музейного комплексу. Окрім операційних
процесів Підприємства, пандемія спричинила негативний вплив на умови діяльності його постачальників в Україні,
за її межами та на потенційних відвідувачів.
Станом на дату випуску цієї фінансової звітності третій етап пом'якшення карантину вже стартував. Відновлюється
робота спортивних залів та фітнес-центрів, навчальних закладів, пасажирське автобусне і залізничне сполучення
між областями.
Було прийнято ряд заходів щодо організації робочого процесу на підприємстві в період карантину. З метою
зменшення ризиків зараження СОVID-19 для більшості працівників було запроваджено дистанційну форму
роботи. Деяких працівників було відправлено у простій. Усі наради проводилися з допомогою мережі Інтернет для
зменшення кількості реальних контактів. Для працівників, які забезпечували діяльність підприємства під час
роботи в офісі було організовано робочий простір з дотриманням необхідної дистанції, запроваджено обов’язкове
носіння масок в приміщенні, вимірювання температури на вході та забезпечено необхідними засобами дезінфекції.
Зміни в державі та вплив пандемії на подальші операції Підприємства на даний момент важко оцінити через
високий ступінь невизначеності щодо поширення пандемії у світі та в Україні та вплив пандемії на світову
економіку та економіку України.
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