Титульний аркуш

22.11.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 12
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова виконавчого органу - голова правлiння



Маруненко Галина Володимирiвна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307274
4. Місцезнаходження: 03150, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Предславинська, 35
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529-93-03, (044) 521-68-05
6. Адреса електронної пошти: denisov@adsl.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.07.2021, Протокол наглядової ради  №93 вiд 27.07.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.radar.net.ua
22.11.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
X
7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
1. Емiтент не далежить до будь-яких об"єднань пiдприємств;
2. Пiдприємство послугами рейтингового агенства не користується;
3. Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася;
4. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася;
5. Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася;
6. Власнi акцiї емiтентом не придбались;
7. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi;
8. Випуск боргових цiнних паперiв не вiдбувався;
9. Емiсiя цiльових облiгацiй не вiдбувалася;
10. У власностi працiвникiв емiтента цiннi папери вiдсутнi;
11. У власностi працiвникiв емiтента акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталувiдсутнi;
12. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня;
13. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутнi;
14. Випуск боргових цiнних паперiв не вiдбувався;
15. Акцiонернi або корпоративнi договори не укладалися;
16. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня;
17. Iпотечнi цiннi папери не випускалися.
18. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались;
19. Прострочених платежiв за кредитними договорами не має;
20. ФОН на пiдприємствi не створювався;


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	АТ "Київський завод "РАДАР"
3. Дата проведення державної реєстрації
	26.01.1995
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	181188591
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	669
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	30.30 - Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
	25.21 - Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення
	25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриття на метали
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
2) IBAN
	UA2832231326008010049492
3) поточний рахунок
	UA2832231326008010049492
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
5) IBAN
	UA2832231326008010049492
6) поточний рахунок
	UA2832231326008010049492

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Медична практика
АГ 600454
30.05.2012
Мiнiстерство охорони здоров"я України

Опис
д/н
Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт i модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки i боєприпасiв до вiйськової зброї
АВ №597847
23.05.2012
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

Опис
д/н
Виготовлення виробiв що мiстять у собi дорогоцiннi метали
АВ №522650
25.06.2010
Мiнiстерство фiнансiв України

Опис
д/н

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1
2
3
29.03.2018
Карпович Леся Павлiвна
0445299303, radar@ukroboronprom.com
Опис
 Згiдно наказу ПАТ "Київський завод "Радар" вiд 29.03.2018 р. №31-к призначено Корпоративним секретарем Карпович Лесю Павлiвну, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Досвiду роботи на посадi корпоративного секретаря - не має, судимостей - не має, попередне мiсце роботи - ДП завод "Генератор", начальник вiддiлу кадрiв. Особа призначена безстроково.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Структурний пiдроздiл ТЦ "Радар" АТ "Київський завод "Радар"
2) Місцезнаходження
	Україна, 03150, Печерський р-н, Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Iнструментальна фiлiя АТ "Київський завод "Радар"
2) Місцезнаходження
	Україна, 03150, Печерський р-н, Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Фiлiя №6 (Механiчне виробництво №2) ПАТ "Київський завод "Радар
2) Місцезнаходження
	Україна, 03150, Печерський р-н, Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Медико-санiтарна частина АТ "Київський завод "Радар"
2) Місцезнаходження
	Україна, 03150, Печерський р-н, Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку санаторного типу "Дружний" акцiонерного товариства "Київський завод "Радар"
2) Місцезнаходження
	Україна, Київська обл., Iрпiнь
3) Опис
	


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
910/11865/20
Господарський суд м.Києва
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАД ЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ У М.КИЄВI
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення заборгованостi за договором вiд 10.02.2017р. № 5ППО/02-17
Постанова Печерської ДВС вiд 05.05.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення основної заборгованостi 27 7618 грн 25 коп  пеня 2837 грн.55 коп, 3% рiчних -2837 грн 55коп, судовий збiр - 4249 грн 40 коп.
2
910/19036/20
Господарський суд м.Києва
 ТОВ "УЛФ-ФIНАНС"
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення заборгованостi за договором. Загальна сума до стягнення  237 1224 грн. 29 коп.
Постанова  Печерської ДВС вiд 11.06.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення заборгованостi за договором. Загальна сума до стягнення  237 1224 грн. 29 коп.
3
Вимога №Ю-41242-10У вiд 10.11.2020
Головне управлiння ДПС у м. Києвi
Головне управлiння ДПС у м. Києвi
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення 882 049,93 грн
Постанова  Печерської ДВС вiд 02.02.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення 882 049,93 грн
4
Вимога №Ю-41242-10У вiд 04.12.2020
Головне управлiння ДПС у м. Києвi
Головне управлiння ДПС у м. Києвi
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення 849 210,52 грн
Постанова  Печерської ДВС вiд 02.06.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення 849 210,52 грн
5
740/2053/21
Нiжинський районний суд
Кулiнiч Лiдiя Василiвна
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi 28 449  грн. 45 коп.
Постанова  Печерської ДВС вiд 20.07.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi 28 449  грн. 45 коп.
6
640/22831/20
Окружний адмiнiстративний суд м.Києва
Головне управлiння ДПС у м. Києвi
АТ "Київський завод "Радар

Про стягнення податкового боргу 1 656 357,54 грн.
Рiшення Окружного адмiнiстративного суду м.Києва вiд 14.12.2020р.
Опис:
Про стягнення податкового боргу 1 656 357,54 грн.
7
757/34203/21-ц
Печерський районний суд
Хаустов Вiктор Васильвич
АТ "Київський завод "Радар

Стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi 381 916 грн 43 коп.
Постанова  Печерської ДВС вiд 19.08.2021про вiдкриття виконавчого провадження
Опис:
Стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi 381 916 грн 43 коп.
XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вiдсутнi


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 669
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):21
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 532
Фонд оплати працi у 2019 роцi становив 74696,6 тис. грн. у 2020 роцi зменшився i складає 49 162,2 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: програма передбачає регулярне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
не належить

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть не ведеться

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
д/н

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства розроблена на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi по тексту - МСФЗ/ МСБО), обов'язкових для застосування до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, Концептуальної основи фiнансової звiтностi, на виконання Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, iнших нормативно-правових актiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, норми яких поширюються на пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Складання фiнансової звiтностi здiйснюється iз застосуванням МСФЗ та МСБО, якщо вони не суперечать Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та в редакцiї, що офiцiйно оприлюднена на веб-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики (Мiнiстерство фiнансiв України).
Облiкова полiтика погоджується Державним концерном "УКРОБОРОНПРОМ".
Положення Облiкової полiтики обов'язковi для застосування Товариством. Вiдхилення вiд стандартiв i принципiв Облiкової полiтики не допускається.
Вiдповiдно до п. 10 МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" облiкова полiтика розроблена на пiдставi професiйного судження. Правом виносити професiйне судження надiленi посадовi особи, якi мають право пiдпису документiв, що є пiдставою для вiдображення активiв, капiталу, зобов'язань, грошових потокiв i господарських операцiй в облiку i фiнансовiй звiтностi. 
Дана Облiкова полiтика має переглядатися у вiдповiдностi до вимог законодавства, МСБО/МСФЗ та iнших обставин, якi можуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть з метою пiдвищення корисностi та достовiрностi фiнансової звiтностi.
Всi змiни Облiкової полiтики застосовуються ретроспективно за винятком тих випадкiв, коли МСФЗ передбачають iнший порядок. Ретроспективне застосування Облiкової полiтики передбачає коригування всiх вхiдних сальдо за попереднi звiтнi перiоди по кожному компоненту капiталу.
Якщо практично неможливо визначити вплив змiн Облiкової полiтики щодо порiвняльної iнформацiї, що охоплює один або бiльше представлених в звiтностi попереднiх перiодiв, Товариство застосовує нову Облiкову полiтику до елементiв фiнансової звiтностi станом на початок самого раннього перiоду, для якого ретроспективне застосування є практично можливим i проводить вiдповiдне коригування вхiдного залишку кожного пов'язаного компонента власного капiталу за цей перiод.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Виробництво напiвактивних головок самонаведення, бортових радiолокацiйних комплексiв, метеонавiгацiйних станцiй, апаратури спецiального призначення.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
д/н

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби - 58 632 тис. грн. знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Предславинська, 35,, м. Київ, вул. Нiмецька, 1, м. Київ, вул. Плещеєва, 10, м. Київ, пров. Моторний, 3, м. Iрпiнь, вул. Давидчука, 48. Екологiчнi питання вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Порушення умов контрактiв в частинi своєчасної сплати за виготовлену продукцiю з боку головних замовникiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть пiдприємства основана на самофiнансуваннi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя є конфiденцiйною згiдно чинного законодавства України.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство планує розширити виробництво за рахунок випуску нових конкурентноспроможних виробiв iз залученням вiтчизняних та iноземних iнвестицiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
д/н

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, що може бути iснотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану АТ "Київський завод "Радар", вiдсутня.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Правлiння товариства
Голова правлiння, члени правлiння
Голова правлiння-генеральний директор Зеленський Вячеслав Володимирович - з 30.07.2019р. (Наказ ДК  "Укроборонпром" вiд 30.07.2019 №37) по 02.07.2021 р.
Тимчасово здiйснююча повноваження Голови виконавчого органу - Голови правлiння Маруненко Галина Володимирiвна - з 02.07.2021р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 02.07.2021 №14930/1-К) по 11.07.2021 р.
Голова виконавчого органу - Голова правлiння Маруненко Галина Володимирiвна - з 12.07.2021р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 09.07.2019 №82-К) по 31.12.2021 р.
Член правлiння - головний бухгалтер Денисов Петро Тимофiйович
Член правлiння - радник головного iнженера Богатирьов Микола Миколайович
Член правлiння - корпоративний секретар Карпович Леся Володимирiвна
Наглядова рада
Голова наглядової ради, члени
Найєм Мустафа-Масi Голова Наглядової ради
Артюшенко Андрiй Арнольдович Член Наглядової ради
Iсакiв Мирослав Григорович Член Наглядової ради
Федрчук Данiїл Едуардович	 Член Наглядової ради
Абрамова Ольга Олексiївна	 Член Наглядової ради

Ревiзiйна комiсiя
Голова, члени
Голова ревiзiйної комiсiї Сiзiков Ярослав Олександрович
Член ревiзiйної комiсiї Кулик Свiтлана Василiвна
Член ревiзiйної комiсiї Леоненко Iрина Володимирiвна

У звiтному роцi на пiдставi наказу ДК "Укроборонпром" вiд 09.04.2020 р. №89  про затвердження нової редакцiї Статуту Акцiонерного товариства "Київський завод Радар" з 15.04.2021 р. припинилися повноваження Ревiзiйної комiсiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова правлiння - генеральний директор
Зеленський Вячеслав Володимирович
1980
вища
17
Начальник комерцiйного управлiння АТ "Київський завод "Радар"
30.07.2019, 29.07.2021

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в тому числi у натуральнiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 17 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: Начальник комерцiйного управлiння. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. Перебував на посадi по 02.07.2021 р.
2
Тимчасово здiйснююча повноваження Голови виконавчого органу - голова правлiння
Маруненко Галина Володимирiвна
1980
вища
17
Мiнiстерство з питань стратегiчних галузей промисловостi України, головний спецiалiс вiддiлу аудиту пiдприємств промисловостi департаменту внутрiшного аудиту
02.07.2021, 11.07.2021

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в тому числi у натуральнiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 17 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: Начальник комерцiйного управлiння. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.
3
Голова виконавчого органу - голова правлiння
Маруненко Галина Володимирiвна
1983
вища
10
Мiнiстерство з питань стратегiчних галузей промисловостi України, головний спецiалiс вiддiлу аудиту пiдприємств промисловостi департаменту внутрiшного аудиту, Тимчасово здiйснююча повноваження Голови виконавчого органу - Голови правлiння АТ "Київський завод "Радар"
12.07.2021, 31.12.2021

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в тому числi у натуральнiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 17 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: Начальник комерцiйного управлiння. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.
4
Член правлiння-головний бухгалтер
Денисов Петро Тимофiйович
1956
вища
43
ДП "Київський завод "Радар", головний бухгалтер
01.03.2004, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в тому числi у натуральнiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 43 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: ВАТ "Київський завод "Радар", головний бухгалтер. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.

Призначений на посаду наказом Голови правлiння-генеральним директором ВАТ "Київський завод "Радар" вiд 01.03.2004 року № 23-К
5
Член правлiння-радник головного iнженера
Богатирьов Микола Миколайович
1950
вища
50
ДП "Київський завод "Радар", головний iнженер
01.03.2004, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в тому числi у натуральнiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 50 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: ВАТ "Київський завод "Радар", заступник директора. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.Призначений на посаду наказом Голови правлiння-генеральним директором ВАТ "Київський завод "Радар" вiд 01.03.2004 року № 23-К
6
Голова ревiзiйної комiсiї
Сiзiков Ярослав Олександрович
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
29.01.2019, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
7
Голова наглядової ради
Найєм Мустафа-Масi
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
23.09.2020, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Мiсце роботи - ДК "Укроборонпром" Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
8
Член наглядової ради
Федорчук Данiїл Едуардович
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
26.11.2019, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
9
Член ревiзiйної комiсiї
Кулик Свiтлана Василiвна
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
26.11.2012, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
10
Член ревiзiйної комiсiї
Леоненко Iрина Володимирiвна
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
25.10.2016, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
11
Член наглядової ради
Артюшенко Андрiй Арнольдович
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
23.09.2020, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
12
Член наглядової ради
Iсакiв Мирослав Григорович
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
31.12.2020, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
13
Член наглядової ради
Абрамова Ольга Олексiївна
0
вища
0
Даннi вiдсутнi
14.04.2020, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi статутом. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: даних немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - вiдсутнi.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний концерн "Укроборонпром"
37854297
04119, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Дегтярiвська, 36
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
1.	Розробка та освоєння серiйного виробництва нових виробiв по зазначеним напрямкам спецiалiзацiї.
2.	Освоєння ремонту радiолокацiйного устаткування та радiолокацiйних головок самонаведення для потреб МО України. 
3.	Залучення iнвесторiв з метою освоєння вiльних площ на земельних дiлянках :
пер.Моторний,3   площею бiля 1,5 га.
Отриманi кошти направити на технiчне переозброєння та поповнення обiгових коштiв пiдприємства.
4.	Пошук нових ринкiв збуту та напрямкiв для розвитку виробництва.  
5.	Модернiзацiя iснуючого виробництва, переозброєння застарiлого парку облад-нання. 
6.	Створення умов для зростання частки комплектуючих українських та свiтових виробникiв.  
7.	Створення умов для розвитку i навчання спiвробiтникiв, пiдготовка кадрiв.
     Шляхи реалiзацii стратегiчних цiлей 1-3 (Розробка та освоєння серiйного виробництва нових виробiв по зазначеним напрямкам спецiалiзацiї. Освоєння ремонту радiолокацiйного устаткування та радiолокацiйних головок самонаве-дення для МО України. Модернiзацiя iснуючих технологiчних виробiв та ком-плексiв) 
Для забезпечення розробки i освоення виробництва нових серiйних виробiв, освоєння ремонту радiолокацiйного устаткування та радiолокацiйних головок самона-ведення для потреб МО України, модернiзацii iснуючих технологiчних виробiв та ком-плексiв ПАТ "Київський завод "Радар" спiвпрацює з наступними науково-дослiдними iнститутами, конструкторськими бюро та науково-виробничими пiдприємствами:
-	ДП "Київський НДI "Квант-Радiолокацiя";
-	ДП "Оризон-навiгацiя";
-	ПАТ "УкрНДIРА" м. Київ;
-	ПАТ "НДIЕМП" м. Київ;
-	КБ "Луч" м. Київ;
-	ПАТ "ПКБ "Текон-електрон" м. Львiв;
-	НВП "Адрон" м. Київ;
-	ДП НДI "Квант" м. Київ;
-	ТОВ  "Радiонiкс".
Вiдповiдно, спiвпраця з зазначеними науково-дослiдними пiдприємствами є осно-вою довгострокової дiяльностi АТ "Київський завод "Радар" по розвитку та забезпе-ченню споживачiв сучасною iнновацiйною продукцiєю.
Шляхи реалiзацii стратегiчних цiлiї 4 ( Пошук нових ринкiв збуту та напрямкiв для розвитку виробництва). 
-	Для забезпечення реалiзацiї стратегiчної цiлi по пошуку нових ринкiв сбуту, та впровадження виробництва iнновацiйної продукцiї, пiдпрємству  необхiдно приймати участь у заходах, якi проводить Торгово- Промислова Палата України iз залученням потенцiйних iнвесторiв iз рiзних країн. 
-	Приймати участь у профiльних виставкових заходах, та проводити на пiдприємствi круглi столи iз залученням потенцiйних клiєнтiв, нових та iснуючих  клiєнтiв. 
-	Необхiдно проводити работу з репутацiйними ризиками. Створювати позитивну репутацiю пiдприємства, реалiзовувати принципи прозоростi та добропорядностi в усiх векторах дiяльностi, що призведе до змiцнення бренду пiдприємства. 
-	Впровадити проект-менеджерiв за напрямками.
Шляхи реалiзацii стратегiчної цiлi 5: Модернiзацiя iснуючого виробництва, переозброення застарiлого парку обладнання. 
-	Для забезпечення безперебiйного  випуску продукцiї по дiючим та наступним договорам, необхiдно провести  модернiзацiю iснуючого обладнання, для пiдвищення якостi виробiв та зменшеннi  вiдмов в експлуатацiї.  
-	 Для розробок та освоєння виробництва новiтнiх виробiв, та розширення їх но-менклатури, необхiдно придбати нове високопродуктивне i високоточне обладнання, яке буде вiдповiдати сучасним вимогам виробництва.
Шляхи реалiзацii стратегiчної цiлi 6 (Створення умов для зростання долi комплектуючих Українських та свiтових виробникiв).  
-	В зв'язку з вiйськовою агресiєю РФ i неможливiстю закупок нових комплектую-чих виробництва РФ, та подальшого зменшення запасiв наявних комплектуючих, необхiдно розширити кооперацiю з Украiнськими та Iноземними виробниками. 
-	Проводити круглi столи на пiдприємствi з потенцiйними виробниками необхiдних комплектуючих. 
-	Надати першочерговi прiоритети для органiзацiї виробництва дефiцитних ком-плектуючих з залученням фахiвцiв пiдприємства. 
-	Розробити детальний план по роботi з украiнськими та iноземними виробниками iз замiщення комплектуючих виробництва РФ, та максимальної локалiзацiї виготов-лення комплектуючих в Українi.
-	 Провести випробування та погодження замiщення комплектуючих з наявними замовниками
Шляхи реалiзацii стратегiчної цiлi 7 (Створення умов для розвитку i нав-чання спiвробiтникiв, пiдготовка кадрiв). 
-	Для досягнення стратегiчного плану та стратегiчних цiлей для пiдприємства необхiдно проводити щорiчне замовлення з пiдготовки кадрiв за вiдповiдними спецiальностями. 
-	Проводити вiдбiр персоналу згiдно сучасних методик та пропонувати ринкову грошову винагороду згiдно професiйних складових робiтникiв. Продовжувати ста-жування студентiв з подальшим працевлаштуванням кращих з них. 
-	Органiзувати на пiдприємствi курси iноземних мов. Покращувати умови працi згiдно з свiтовими стандартами. 
-	Впроваджувати CRM програми з управлiння персоналом.  
-	Дослiджувати кращу практику країн- членiв НАТО з питань функцiонування та реформування оборонної промисловостi. 
-	Приймати участь у проектах з використанням цiльових коштiв НАТО, по розробцi та виробництву нових сучасних виробiв. 



2. Інформація про розвиток емітента
Акцiнерне товариство "Київський завод "Радар" (надалi - Товариство) наказом ДК "Укроборонпром" вiд 09.04.2020 р. №89 перейменоване з Публiчного акцiонерного товариства "Київський завод "Радар", яке наказом Мiнiстерства промислової полiтики України (Мiнпромполiтики) вiд 03.03.2011р. № 55 перейменоване з Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод "Радар", яке засноване вiдповiдно до наказу Мiнпромполiтики вiд 25.03.2003р. № 116 шляхом перетворення Державного пiдприємстваа "Київський завод "Радар" у Вiдкрите акцiонерне товариство. Товариство є правонаступником ycix майнових та особистах немайнових прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства " Київський завод "Радар " та Публiчного акцiонерного товариства " Київський завод "Радар ".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи не укладалися. Правочини не здiйснювалися.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Не використовується.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння (Кодекс корпоративної етики державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ");
б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати;
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Не застосовує.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративної етики державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ" вiдсутня.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
Робота загальних зборiв акцiонерiв Пiдприємства регламентується Згiдно статтi 11, п. 4 Закону України № 185-V вiд 21.09.2006 р. "Про управлiння об'єктами державної власностi" де вказано, що  "Функцiї з управлiння корпоративними правами держави виконуються вiдповiдно до цього закону безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Фондом державного майна України, уповноваженими органами управлiння в разi, якщо корпоративнi права держави становлять 100 вiдсоткiв у статутному фондi господарської органiзацiї."

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Робота загальних зборiв акцiонерiв Пiдприємства регламентується Згiдно статтi 11, п. 4 Закону України № 185-V вiд 21.09.2006 р. "Про управлiння об'єктами державної власностi" де вказано, що  "Функцiї з управлiння корпоративними правами держави виконуються вiдповiдно до цього закону безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Фондом державного майна України, уповноваженими органами управлiння в разi, якщо корпоративнi права держави становлять 100 вiдсоткiв у статутному фондi господарської органiзацiї."

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Робота загальних зборiв акцiонерiв Пiдприємства регламентується Згiдно статтi 11, п. 4 Закону України № 185-V вiд 21.09.2006 р. "Про управлiння об'єктами державної власностi" де вказано, що  "Функцiї з управлiння корпоративними правами держави виконуються вiдповiдно до цього закону безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Фондом державного майна України, уповноваженими органами управлiння в разi, якщо корпоративнi права держави становлять 100 вiдсоткiв у статутному фондi господарської органiзацiї."

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д/н
Інше (зазначити)
д/н

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Найєм Мустафа-Масi
X

Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; приймає рiшення про визначення форми проведення засiдання Наглядової ради; визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає корпоративному секретарю повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Вищим органом Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Члени Наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду i вiдповiдними рiшеннями Вищого органу Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органому Товариства, здiйснюють захист прав акцiонера товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.

Артюшенко Андрiй Арнольдович
X

Члени Наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду i вiдповiдними рiшеннями Вищого органу Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органому Товариства, здiйснюють захист прав акцiонера товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Iсакiв Мирослав Григорович
X

Члени Наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду i вiдповiдними рiшеннями Вищого органу Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органому Товариства, здiйснюють захист прав акцiонера товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Федрчук Данiїл Едуардович
X

Члени Наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду i вiдповiдними рiшеннями Вищого органу Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органому Товариства, здiйснюють захист прав акцiонера товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Абрамова Ольга Олексiївна
X

Члени Наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду i вiдповiдними рiшеннями Вищого органу Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органому Товариства, здiйснюють захист прав акцiонера товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Чи проводилися засiдання наглядової ради? Так, в звiтному роцi було проведено7 (сiм) засiдань Наглядової ради. Загальний опис розглянутих питань:
1.Узгодження основних напрямкiв та чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2020 рiк. Переспектива розвитку та трансформацiя Товариства у 2020 роцi. Iнформування про результати виконання договору вiд 15.01.2016 року № Ух 1.16.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за IV квартал 2019 року. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рiк. Про затвердження Положення про порядок продажу майна АТ "Київський завод "Радар". Щодо передачi нерухомого майна в оренду.
3. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за I квартал 2020 року. Розгляд значного правочину АТ "Київський завод"Радар".
4. Визначення умов договору, що укладається з аудиторською фiрмою ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ" для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "Київський завод "Радар" за 2019 рiк, та встановлення розмiру оплати її послуг.
5. Обрання оцiнювача майна АТ "Київський завод "Радар" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6. Розгляд питання про надання згоди на вчинення АТ "Київський завод "Радар" значних правочинiв.
7. Звiт Правлiння товариства Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за II квартал 2020 року. Звiт Правлiння товариства Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за III квартал 2020 року. Розгляд значного правочину АТ "Київський завод "Радар" з ТОВ "Архiтектурне бюро iндивiдуальних рiшень".

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Комiтети в складi наглядової ради не створювались


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Комiтети в складi наглядової ради не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень: органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися у формi:
-	спiльної присутностi членiв Наглядової ради у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування;
-	заочного голосування.
Засiдания Наглядової ради Товариства проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв.
На засiаннi Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства має один голос. Рiшення Наглядової ради Товариства приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради Товариства, якi беруть участь у засiданнi. У paзi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Наглядової ради Товариства є вирiшальним. Члени Наглядової ради Товариства, якi не згоднi з прийнятим рiшенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, якi є невiд'ємним додатком до протоколу засiдання.
Протокол засiдання Наглядової ради Товариства має бути оформлений протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання i пiдписується Головою та членами Наглядової ради Товариства, якi брали участь у засiданнi.
З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленi рiшення, рiшення Наглядової ради Товариства можуть бути прийнятi методом заочного голосування.
У paзi проведения засiдання Наглядової ради Товариства у формi заочного голосування, члени Наглядової ради Товариства зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради Товариства.
За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради Товариства у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п'яти днiв з дати закiнчення приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується Головою та секретарем Наглядової ради Товариства.
	Як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства: дiяльнiсть Наглядової ради не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Оцiнка роботи наглядової ради, а саме:
оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу - персональний склад, структура та дiяльнiсть Наглядової ради Товариством оцiнюється як ефективний та задовiльний для виконання мети та предмету дiяльностi Товариства;
оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради -  всi члени Наглядової ради мають достатнiй рiвень компетенцiї для ефективної участi в дiяльностi Наглядової ради.



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)
д/н

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
Згiдно наказу ДК "Укроборонпром" вiд 24.06.2021 р. №14930-К (отриманий Товариством 07.07.2021 р.) 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правлiння - генеральний директор Зеленський Вячеслав Володимирович по 02.07.2021 р.
Голова Виконавчого органу - Голова правлiння Товариства (далi - Голова Виконавчого органу) призначається Загальними зборами Товариства.

Загальнi збори Товариства можуть у будь-який час прийняти рiшення про припинення повноважень Голови Виконавчого органу та звiльнення його з роботи, або вiдсторонення його вiд виконання повноважень Голови Виконавчого органу.

Особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, обирається (призначається) Загальними зборами Товариства.

Голова Виконавчого органу Товариства здiйснює керiвництво Товариством i має такi права i повноваження:

Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв Товариства, Наглядовою радою Товариства, Правлiнням Товариства та цим Статутом.

Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.

Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства. Затверджувати розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства.

Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.

Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства.

Пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.

Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства.

Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства.

Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства.

Укладати договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контрактi, який укладається з Головою Виконавчого органу. ДК "Укроборонпром" укладає контракт на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства.

У разi наявностi державної таємницi чи матерiальних носiїв секретної iнформацiї, згiдно iз законодавством України "Про державну таємницю" Голова Виконавчого органу забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi та у

вiдповiдностi до Закону України "Про державну таємницю" призначає керiвника режимно- секретного органу Товариства.

Голова Виконавчого органу, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємницi вiдповiдної форми.

Функцiї Голови Виконавчого органу, у разi його тимчасової вiдсутностi, виконує один iз членiв Виконавчого органу за рiшенням Голови Виконавчого органу Товариства.

Голова Виконавчого органу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Виконавчого органу має право здiйснювати заходи, пов'язанi iз порушенням справи про банкрутство Товариства з iнiцiативи боржника виключно пiсля погодження таких дiй з Вищим органом товариства.


 Член Правлiння  Богатирьов Микола Миколайович
Правлiння Товариства здiйснює управления поточною дiяльнiстю Товариства i дiє на колегiальних засадах.
До компетенцii Виконавчого органу Товариства належить вирiшення вcix питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та Наглядової ради Товариства.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством.
Голова Виконавчого органу Товариства: здiйснює керiвництво Товариством; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства, представляє iнтереси Товариства у всix вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях; видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; керує поточними справами Товариства i забезпечує виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; затверджує органiзайну структуру та штатний розпис Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затверджує штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочiрнiх пiдприємств; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшенями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення вcix видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; пiдписує доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства; вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства; накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує та забезпечує ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчноi фiнансової звiтностi Товариства, кpiм правочинiв, наслiдком яких є вiдчуження нерухомого майна Товариства; виконує iншi функцiї (обов'язки, роботи) з органiзацiї та забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, Статуту Товариства, рiшень Вищого органу та Наглядової ради.
Правлiння Товариства: здiйснює виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради Товариства; колегiально вирiшує питания щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом; готує проекти рiчних фiнансових планiв (планiв доходiв та видаткiв) Товариства для подання їx на затвердження Вищого органу Товариства; складає квартальнi та piчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розглядає питания щодо ведения зовнiшньоекономiчної дiяльностi; визначає напрямки дiяльностi Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої piчної фiнансової звiтностi Товариства; надає пропозицiї  Головi Правлiння Товариства щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових ociб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних ociб i подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi або Вищому органу Товариства; розробляє та подає на затвердження/погодження Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою виконавчого органу. 
Член Правлiння Денисов Петро Тимофiйович
Правлiння Товариства здiйснює управления поточною дiяльнiстю Товариства i дiє на колегiальних засадах.
До компетенцii Виконавчого органу Товариства належить вирiшення вcix питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та Наглядової ради Товариства.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством.
Голова Виконавчого органу Товариства: здiйснює керiвництво Товариством; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства, представляє iнтереси Товариства у всix вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях; видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; керує поточними справами Товариства i забезпечує виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; затверджує органiзайну структуру та штатний розпис Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затверджує штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочiрнiх пiдприємств; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшенями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення вcix видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; пiдписує доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства; вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства; накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує та забезпечує ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчноi фiнансової звiтностi Товариства, кpiм правочинiв, наслiдком яких є вiдчуження нерухомого майна Товариства; виконує iншi функцiї (обов'язки, роботи) з органiзацiї та забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, Статуту Товариства, рiшень Вищого органу та Наглядової ради.
Правлiння Товариства: здiйснює виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради Товариства; колегiально вирiшує питания щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом; готує проекти рiчних фiнансових планiв (планiв доходiв та видаткiв) Товариства для подання їx на затвердження Вищого органу Товариства; складає квартальнi та piчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розглядає питания щодо ведения зовнiшньоекономiчної дiяльностi; визначає напрямки дiяльностi Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої piчної фiнансової звiтностi Товариства; надає пропозицiї  Головi Правлiння Товариства щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових ociб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних ociб i подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi або Вищому органу Товариства; розробляє та подає на затвердження/погодження Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою виконавчого органу. 
Член Правлiння Карпович Леся Володимирiвна
Правлiння Товариства здiйснює управления поточною дiяльнiстю Товариства i дiє на колегiальних засадах.
До компетенцii Виконавчого органу Товариства належить вирiшення вcix питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та Наглядової ради Товариства.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством.
Голова Виконавчого органу Товариства: здiйснює керiвництво Товариством; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства, представляє iнтереси Товариства у всix вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях; видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; керує поточними справами Товариства i забезпечує виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; затверджує органiзайну структуру та штатний розпис Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затверджує штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочiрнiх пiдприємств; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшенями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та Статутом; вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення вcix видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; пiдписує доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства; вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства; накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує та забезпечує ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчноi фiнансової звiтностi Товариства, кpiм правочинiв, наслiдком яких є вiдчуження нерухомого майна Товариства; виконує iншi функцiї (обов'язки, роботи) з органiзацiї та забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, Статуту Товариства, рiшень Вищого органу та Наглядової ради.
Правлiння Товариства: здiйснює виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради Товариства; колегiально вирiшує питания щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом; готує проекти рiчних фiнансових планiв (планiв доходiв та видаткiв) Товариства для подання їx на затвердження Вищого органу Товариства; складає квартальнi та piчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розглядає питания щодо ведения зовнiшньоекономiчної дiяльностi; визначає напрямки дiяльностi Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої piчної фiнансової звiтностi Товариства; надає пропозицiї  Головi Правлiння Товариства щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових ociб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних ociб i подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi або Вищому органу Товариства; розробляє та подає на затвердження/погодження Вищому органу та Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою виконавчого органу. 
Голова виконавчого органу - голова правлiння Маруненко Галина Володимирiвна з 12.07.2021 р.
Голова Виконавчого органу - Голова правлiння Товариства (далi - Голова Виконавчого органу) призначається Загальними зборами Товариства.

Загальнi збори Товариства можуть у будь-який час прийняти рiшення про припинення повноважень Голови Виконавчого органу та звiльнення його з роботи, або вiдсторонення його вiд виконання повноважень Голови Виконавчого органу.

Особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, обирається (призначається) Загальними зборами Товариства.

Голова Виконавчого органу Товариства здiйснює керiвництво Товариством i має такi права i повноваження:

Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв Товариства, Наглядовою радою Товариства, Правлiнням Товариства та цим Статутом.

Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.

Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства. Затверджувати розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства.

Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.

Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства.

Пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.

Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства.

Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства.

Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства.

Укладати договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контрактi, який укладається з Головою Виконавчого органу. ДК "Укроборонпром" укладає контракт на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства.

У разi наявностi державної таємницi чи матерiальних носiїв секретної iнформацiї, згiдно iз законодавством України "Про державну таємницю" Голова Виконавчого органу забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi та у

вiдповiдностi до Закону України "Про державну таємницю" призначає керiвника режимно- секретного органу Товариства.

Голова Виконавчого органу, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємницi вiдповiдної форми.

Функцiї Голови Виконавчого органу, у разi його тимчасової вiдсутностi, виконує один iз членiв Виконавчого органу за рiшенням Голови Виконавчого органу Товариства.

Голова Виконавчого органу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Виконавчого органу має право здiйснювати заходи, пов'язанi iз порушенням справи про банкрутство Товариства з iнiцiативи боржника виключно пiсля погодження таких дiй з Вищим органом товариства.



Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Правлiння обирається у складi 6 (шести) осiб: Голова Правлiння та 5 (п`ять) членiв Правлiння.
У звiтному роцi склад Правлiння оновлювався i становить 4 (чотири) особи.
В 2020 роцi було проведено 56 засiдань Правлiння. 
Загальний опис розглянутих питань: 
- розгляд та затвердження основних напрямкiв та чiтких цiлей ПАТ "Київський завод "Радар"  на 2020 рiк;
- пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння ПАТ "Київський завод "Радар" за IV квартал 2019 року;
- про проведення атестацiї працiвникiв керiвного складу ПАТ "Київський завод "Радар";
- проведення концентрацiї виробництва з метою рацiонального використання виробничих корпусiв, зменшення витрат на експлуатацiю та економiї енергоносiїв;
- розгляд питання про списання 25 одиниць обладнання, якi фiзично зношенi, морально застарiло, не пiдлягає подальшiй експлуатацiї, та акту технiчного стану 25 одиниць обладнання;
- розгляд питання передачi в оренду тимчасово незадiяних в виробництвi примiщень корпусу №12-13 загальною площею 10165,9 кв.м., корпусу №15-20 загальною площею 3809,5 кв.м., корпусу №6-10 загальною площею 2927 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд Положення про порядок продажу майна АТ "Київський завод "Радар";
- пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння АТ "Київський завод "Радар" за I квартал 2020 року;
- розгляд квалiфiкацiйних вимог до потенцiйного орендаря примiщень корпусу №12-13 загальною площею 10165,9 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд пропозицiї постiйно дiючої комiсiї з питань виявлення активiв, що пiдлягають продажу або списанню, щодо вiдчуження ДЗОВ СТ "Дружний", розташованого за адресою: Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Давидчука, 48;
- розгляд питання щодо внесення змiн в тендерну документацiю Аукцiону UA-PS-2020-05-27-000091-3;
- розгляд питання про списання 53 одиниць обладнання, якi фiзично зношенi, морально застарiло, не пiдлягає подальшiй експлуатацiї, та акту технiчного стану 53 одиниць обладнання;
- розгляд питання щодо укладання договору оренду передачi в оренду незадiяних а виробництвi примiщень корпусу №12-13 загальною площею 10165,9 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо вiдмiни електроного аукцiону передачi в оренду  незадiяних в виробництвi примiщень корпусу №15-20 загальною площею 3809,5 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо вiдмiни електроного аукцiону передачi в оренду  незадiяних в виробництвi примiщень корпусу №12-13 загальною площею 10165,9 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обовязкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "Київський завод "Радар" за 2019 рiк;
- розгляд питання щодо реалiзацiї металобрухту чорних металiв вид 500 у кiлькостi 50 т.;
- розгляд питання щодо вiдмiни електроного аукцiону послуги з незалежної оцiнки вартостi групи iнвентарних обєктiв нерухоостi майнового комплексу ДЗОВ "Дружний" загальною площею 9641,4 кв.м. з урахуванням права користування земельною дiлянкою загальною площею 12,02 га. розташованих за адресою Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Давидчука, 48;
- розгляд та затвердження Звiту директора дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" АТ "Київський завод "Радар" Соколовського М.Г. про виконання показникiв ефективностi використання державного майна i прибутку, а також майнового стану пiдприємства за IV квартал 2019 року;
- розгляд та затвердження Звiту директора дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" АТ "Київський завод "Радар" Соколовського М.Г. про виконання показникiв ефективностi використання державного майна i прибутку, а також майнового стану пiдприємства за I квартал 2020 року;
- пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння ПАТ "Київський завод "Радар" за II квартал 2020 року;
- розгляд питання щодо надання пропозицiї Наглядовiй радi Товариства стосовно прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна АТ "Київський завод "Радар" на послуги з незалежної оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу ДЗОВ СТ "Дружний" розташованого за адресою Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Давидчука, 48;
- розгляд питання щодо укладання договору оренду передачi в оренду незадiяних а виробництвi примiщень корпусу №6-10 загальною площею 2974,2 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо укладання договору оренду передачi в оренду незадiяних а виробництвi примiщень корпусу №15-20 загальною площею 3789,2 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо укладання договору оренду передачi в оренду незадiяних а виробництвi примiщень корпусу №12-13 загальною площею 10084,8 кв.м. розташованих за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35;
- розгляд питання щодо результатiв електроного аукцiону UA-PS-2020-08-18-000222-3 з визначення найкращої пропозицiї для передачi АТ "Київський завод "Радар" в оренду 10084,8 кв.м. виробничого корпусу №12-13 за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 35 загальною площею 13848,5 кв. м.;
- основнi напрямки та чiткi цiлi дiяльностi АТ "Київський завод "Радар" на 2021 рiк;
- розгляд проекту Нової редакцiї Статуту АТ "Київський завод "Радар";
- пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння ПАТ "Київський завод "Радар" за III квартал 2020 року;
- розгляд питання щодо прийняття рiшення про вiдчуження майна АТ "Київський завод "Радар" цiлiсного майнового комплексу ДЗОВ СТ "Дружний", розташованого за адресою: Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Давидчука, 48;
- розгляд звернення ТОВ "Архiтектурне бюро iндивiдуальних рiшень" до АТ "Київський завод "Радар";
- розгляд проекту контракту з директором дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" АТ "Київський завод "Радар" Соколовським М.Г. 


Оцінка роботи виконавчого органу
Задовiльно

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу наступних ризикiв:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за справедливою вартiстю, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)
Данi вiдсутнi

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
так
так
так
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
так
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік
X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
ДК Укроборонпром
37854297
100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонера Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) oci6, якi призначаються (обираються) з числа фiзичних oci6, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.
Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту призначення (обрання) i закiнчується з моменту призначення (обрання) нового складу Наглядової ради Товариства.
Призначення (обрання) Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Вищим органом Товариства.
Повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Вищого органу Товариства.
Одна й та сама особа може призначатись (обиратись) до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.
Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та Ревiзшної комiсiї Товариства.
У разi неможливосп виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства.
Вищий орган Товариства може прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та уcix членiв Наглядової ради Товариства з одночасним призначенням (обранням) нових членiв. Без рiшення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються у наступних випадках:
- За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.
- У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я.
- У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
- У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
3 припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв.
Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода Головi та членам Наглядової ради Товариства виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. 

	Виконавчий орган Товариства (Правлiння Товариства) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 5 осiб i дiє на колегiальних засадах.
До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства.
Голова Виконавчого органу органiзовує роботу Виконавчого органу, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання.
Засiдання Правлiння Товариства проводяться не рiдше одного разу на мiсяць та вважаються правомочними, якщо на них присутнi не менше 3 членiв Правлiння. Рiшення Правлiння Товариства приймаються бiльшiстю голосiв, а у випадку розподiлу голосiв порiвну, голос Голови є вирiшальним. Рiшення Правлiння може бути прийняте шляхом письмового опитування членiв Правлiння у порядку, визначеному Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Позачергове засiдання Правлiння Товариства скликається на вимогу Голови Виконавчого органу або двох його членiв.
Правлiння Товариства:
Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства.
Колегiально вирiшує питання фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом.
Готує проекти рiчних фiнансових планiв (планiв доходiв та видаткiв) Товариства.
Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядової ради Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв.
Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Подає пропозицiї Загальним зборам Товариства щодо напрямкiв дiяльностi Товариства.
Приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
При передачi в оренду нерухомого майна Товариства забезпечує:
-	укладання Товариством договорiв оренди нерухомого майна Товариства та правочинiв про внесення змiн до чинних договорiв оренди нерухомого майна Товариства виключно пiсля погодження їх умов з ДК "Укроборонпром";
-	дотримання встановлених вiдповiдним внутрiшнiм положенням Товариства порядку передачi в оренду нерухомого майна Товариства, вимог щодо надання орендних канiкул i порядку надання згоди на здiйснення орендарем невiд'ємних полiпшень орендованого майна Товариства.
Приймає рiшення щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв
Розробляє та подає на затвердження/погодження Загальним зборам Товариства та Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства.
В межах компетенцiї приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, у тому числi якi виносяться на розгляд Головою Виконавчого органу, або вносяться на розгляд Наглядовiй радi, Загальним зборам Товариства.
Рiшення Правлiння Товариства оформлюється у виглядi протоколу, який пiдписується головуючим. Члени Правлiння Товариства, якi не згоднi з прийнятим рiшенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невiд'ємним додатком до протоколу.
На пiдставi рiшень, прийнятих правлiнням Товариства, Голова видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.


	Ревiзiйна комiсiя Товариства є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
Вищий орган Товариства призначає (обирає) Ревiзiйну Kомiciю у складi  3 (трьох) ociб термiном на 3 роки.
Голова та члени Ревiзiйної Kомiciї призначаються (обираються) з числа фiзичних oci6, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних oci6 - акцiонерiв.
Ревiзiйна Kомiciя пiдзвiтна Вищому органу Товариства. 
Не можуть бути членами Ревiзiйної  комiciї: член Наглядової ради Товариства, член Виконавчого органу Товариства, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв Товариства.
Голова та члени Ревiзiйної  комiciї можуть бути вiдкликанi до закiчення термiну повноважень Ревiзiйної комiciї за рiшенням Вищого органу Товариства.
Голова та члени Ревiзiйної  комiciї мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода Головi та членам Ревiзiйної  комiciї виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
Вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр або контракт пiдписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спецiально уповноважена на це Вищим органом Товариства. 



9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них.
Затвердження положення про винагороду членiв Виконавчого органу Товариства.
Затвердження звiту про винагороду членiв Виконавчого органу Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою.
Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування.
Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв крiм акцiй.	
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обрання та припинення повноважень членiв Виконавчого органу Товариства.
Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з членами Виконавчого органу;
Прийняття рiшення про вiдсторонення члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень.
Призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора).
Затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства,
опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг.
Затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього.
Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi ЗО Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях.
Вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю.
Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";	
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розмiру оплати її послуг.
Надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65  Закону У країни "Про акцiонернi товариства".
Розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства.
Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.
Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада має право:
Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Заслуховувати звiти Виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з питань дiяльностi Товариства.
Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її кiлькiсного складу.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Наглядової ради є вирiшальним. Члени Наглядової ради Товариства, якi не згоднi з прийнятим рiшенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, якi є невiд'ємним додатком до протоколу засiдання.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути оформлений протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання i пiдписується Головою та членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi.
З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.
У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.
За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п'яти днiв з дати закiнчення приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується Головою та секретарем Наглядової ради.
У засiданнi Наглядової ради Товариства, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективоь органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
Копiї протоколiв засiдань (у тому числi методом заочного голосування^ надаються Корпоративним секретарем членам Наглядової ради Товариства на їх вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв.
Головi Виконавчого органу Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.
Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами Товариства про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння
Вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" емiтент цiнних паперiв зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В ходi аудиту нами дослiджено Звiт про корпоративне управлiння АТ "Київський завод "Радар" (далi - Товариство), включений до рiчного звiту керiвництва у частинi подання: 
-	опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента,
-	перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента,
-	iнформацiї про наявнi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента,
-	порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,
-	повноважень посадових осiб емiтента.
На нашу думку, зазначена iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "Київський завод "РАДАР" за 2020 рiк була пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах Товариства.
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статтi 127 зазначеного Закону, а саме:
-	посилання на iнформацiю про практику корпоративного управлiння та кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент цiнних паперiв;
-	пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень;
-	iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
-	персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, яка включена АТ "Київський завод "Радар" до Звiту про корпоративне управлiння, ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", якi потрiбно було б включити до звiту.


11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Державний концерн "Укроборонпром"
37854297
04119, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, Київ, Дегтярiвська, 36
181 188 591
100
181 188 591
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
181 188 591
100
181 188 591
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Простi iменнi в бездокументарнiй формi
181 188 591
1,00
100% акцiй належать державi, в особi ДК "Укроборонпром"
100% акцiй належать державi, в особi ДК "Укроборонпром"
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.07.2003
307/1/03
ДКЦПФР
UA4000147888
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1
181 188 591
181 188 591
100
Опис
Акцiї АТ "Київський завод "Радар" були випущенi одноразово тiльки 04.07.2003 року.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Спосіб виплати дивідендів




Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату




Опис



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
226 074
207 295
0
0
226 074
207 295
  будівлі та споруди
222 364
204 556
0
0
222 364
204 556
  машини та обладнання
3 063
2 320
0
0
3 063
2 320
  транспортні засоби
307
140
0
0
307
140
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
340
279
0
0
340
279
2. Невиробничого призначення:
67 487
63 849
0
0
67 487
63 849
  будівлі та споруди
67 176
63 585
0
0
67 176
63 585
  машини та обладнання
289
254
0
0
289
254
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
22
10
0
0
22
10
Усього
293 561
271 144
0
0
293 561
271 144
Опис
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за справедливою (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та нарахованих збиткiв вiд знецiнення. Передбачувана первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначалася виходячи зi справедливої вартостi основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 1. Справедлива вартiсть основних засобiв що вiдносяться до iнших об'єктiв основних засобiв визначалася на основi залишкової вiдновної вартостi. Iсторична вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням об'єктiв основних засобiв. Iстотнi витрати на вiдновлення або модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються i амортизуються протягом строку корисного використання вiдповiдних активiв. Всi iншi витрати на ремонт i поточне обслуговування вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi їх виникнення. 
Амортизацiя нараховується в цiлях списання вартостi або переоцiнки активiв з використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку корисного використання таким чином:
Групи Строк корисного використання, роки
будiвлi 20
споруди 15
передавальнi пристрої 10
Машини та механiзми 5
Iнструменти, прилади, iнвентар 4
транспортнi засоби 5
комп'ютерна технiка та офiсне устаткування 2
офiснi меблi, побутова технiка, iнвентар 5
У тому випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти враховуються як окремi об'єкти основних засобiв. Товариство визнає вартiсть замiненого компоненту об'єкта основних засобiв у складi його балансової вартостi на момент виникнення, коли iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому можуть бути отриманi економiчнi вигоди вiд використання такого основного засобу i данi витрати можуть бути надiйно оцiненi. Замiннi компоненти списуються у витрати в момент замiни. Усi iншi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в якостi витрат по мiрi їх виникнення.
Обмеження щодо використання майна вiдсутнi.
Предмети, вартiстю не бiльше 6000,00 грн., зараховували до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
412 708
414 929
Статутний капітал (тис.грн)
181 189
181 189
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
181 189
181 189
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 231519 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 231519 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 233 740 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 233 740 тис.грн.

Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
25 905
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
750
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
118 454
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
145 109
X
X
Опис
Iнформацiя вiдсутня

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Ерфольг Україна"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
36694398
Місцезнаходження
01015, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Редутна, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4316
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.12.2018
Міжміський код та телефон
+38 097 622 66 33
Факс

Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Обовязковий аудит звiтностi за 2020 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "НДУ"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А01 №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.05.1999
Міжміський код та телефон
+380 44 279-65-40
Факс
(044) 279-13-22
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис
Послуги депозитарiю.

КОДИ
Дата
31.12.2020
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274
Територія
м.Київ, Печерський р-н
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
 
за КОПФГ
234
Вид економічної діяльності
Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
за КВЕД
30.30
Середня кількість працівників: 580
Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 35, (044) 529-93-03
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
239 618
239 504
    первісна вартість
1001
239 873
239 848
    накопичена амортизація
1002
( 255 )
( 344 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
912
4 626
Основні засоби
1010
68 556
57 745
    первісна вартість
1011
380 579
362 887
    знос
1012
( 312 023 )
( 305 142 )
Інвестиційна нерухомість
1015
8 472
13 188
    первісна вартість
1016
26 240
42 497
    знос
1017
( 17 768 )
( 29 309 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
317 558
315 063
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
165 471
205 989
Виробничі запаси
1101
14 213
12 173
Незавершене виробництво
1102
76 714
120 610
Готова продукція
1103
73 976
72 828
Товари
1104
568
378
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
9 928
12 152
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
123
123
    у тому числі з податку на прибуток
1136
123
123
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
4 416
3 850
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
17 057
12 300
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
416
836
Готівка
1166
4
4
Рахунки в банках
1167
412
832
Витрати майбутніх періодів
1170
64
25
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
429
752
Усього за розділом II
1195
197 904
236 027
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
515 462
551 090

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
181 189
181 189
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
239 560
239 450
Додатковий капітал
1410
8 669
8 500
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
4 637
4 637
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-21 509
-23 296
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
412 546
410 480
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
2 030
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
4 396
4 054
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
4 396
6 084
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
125
1 188
    товари, роботи, послуги
1615
1 193
2 105
    розрахунками з бюджетом
1620
2 162
13 335
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
1 910
2 644
    розрахунками з оплати праці
1630
11 432
36 588
    одержаними авансами
1635
27
27
    розрахунками з учасниками
1640
9 661
9 661
    із внутрішніх розрахунків
1645
4 794
3 790
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
67 216
65 188
Усього за розділом IІІ
1695
98 520
134 526
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
515 462
551 090

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
16 772
78 251
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 13 862 )
( 60 707 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
2 910
17 544
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
29 684
33 067
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
342
310
Адміністративні витрати
2130
( 12 150 )
( 17 934 )
Витрати на збут
2150
( 914 )
( 8 887 )
Інші операційні витрати
2180
( 21 203 )
( 31 369 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 1 673 )
( 7 579 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
547
Інші доходи
2240
585
2 084
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 490 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 176 )
( 3 892 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 1 754 )
( 8 840 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 1 754 )
( 8 840 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-1 754
-8 840
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
24 649
55 235
Витрати на оплату праці
2505
41 296
64 833
Відрахування на соціальні заходи
2510
10 255
14 953
Амортизація
2515
6 780
7 347
Інші операційні витрати
2520
930
1 980
Разом
2550
83 910
144 348
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
181 188 591
181 188 591
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
181 188 591
181 188 591
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,009680
-0,048790
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0,009680
-0,048790
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
13 324
64 830
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
2
2
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
6 134
5 257
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
59
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
24 130
22 202
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
807
7 481
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 19 304 )
( 37 637 )
Праці
3105
( 8 902 )
( 45 247 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 10 503 )
( 13 734 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 4 338 )
( 26 502 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 190 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 2 148 )
( 9 539 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 2 190 )
( 16 773 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 421 )
( 3 422 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
929
-26 711
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 346 )
( 6 811 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-346
-6 811
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
1 223
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 676 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 39 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 124 )
( 1 608 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-163
-1 061
Чистий рух коштів за звітний період
3400
420
-34 583
Залишок коштів на початок року
3405
416
35 136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
-137
Залишок коштів на кінець року
3415
836
416

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
181 189
239 560
8 669
4 637
-21 509
0
0
412 546
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
181 189
239 560
8 669
4 637
-21 509
0
0
412 546
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-1 754
0
0
-1 754
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-110
-169
0
-33
0
0
-312
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-110
-169
0
-1 787
0
0
-2 066
Залишок на кінець року 
4300
181 189
239 450
8 500
4 637
-23 296
0
0
410 480

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
31.12.2020
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274
Територія
м.Київ, Печерський р-н
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
за КВЕД
30.30
Середня кількість працівників: 669
Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 35, (044) 529-93-03
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1-к
Код за ДКУД
1801007
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
239 661
239 543
    первісна вартість
1001
239 939
239 915
    накопичена амортизація
1002
( 278 )
( 372 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
977
4 691
Основні засоби
1010
69 692
58 632
    первісна вартість
1011
383 165
365 473
    знос
1012
( 313 473 )
( 306 841 )
Інвестиційна нерухомість
1015
8 472
13 188
    первісна вартість
1016
26 240
42 497
    знос
1017
( 17 768 )
( 29 309 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Гудвіл при консолідації
1055
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
318 802
316 054
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
167 579
207 834
Виробничі запаси
1101
16 321
14 018
Незавершене виробництво
1102
76 714
120 610
Готова продукція
1103
73 976
72 828
Товари
1104
568
378
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
10 728
12 560
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
126
134
    у тому числі з податку на прибуток
1136
126
134
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
4 416
3 850
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
17 905
12 781
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2 262
3 608
Готівка
1166
4
4
Рахунки в банках
1167
2 258
3 604
Витрати майбутніх періодів
1170
73
28
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
554
968
Усього за розділом II
1195
203 643
241 763
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
522 445
557 817

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
181 189
181 189
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
239 560
239 450
Додатковий капітал
1410
8 669
8 500
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
4 637
4 637
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-19 126
-21 068
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Неконтрольована частка
1490
0
0
Усього за розділом I
1495
414 929
412 708
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
2 030
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
4 396
4 054
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
4 396
6 084
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
125
1 188
    товари, роботи, послуги
1615
3 945
4 433
    розрахунками з бюджетом
1620
2 256
13 546
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
1 978
2 698
    розрахунками з оплати праці
1630
11 686
36 911
    одержаними авансами
1635
4 183
27
    розрахунками з учасниками
1640
9 661
9 661
    із внутрішніх розрахунків
1645
4 794
3 790
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
118
97
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
64 374
66 674
Усього за розділом IІІ
1695
103 120
139 025
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
522 445
557 817

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
31.12.2020
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801008
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
33 675
99 792
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 29 527 )
( 80 034 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
4 148
19 758
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
29 703
33 235
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 13 244 )
( 19 213 )
Витрати на збут
2150
( 1 185 )
( 9 264 )
Інші операційні витрати
2180
( 21 233 )
( 31 509 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 1 811 )
( 6 993 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
15
547
Інші доходи
2240
585
2 084
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 490 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 176 )
( 3 892 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 1 877 )
( 8 254 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
-105
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 1 877 )
( 8 359 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-1 877
-8 359
Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії
2470
0
0
    неконтрольованій частці
2475
0
0
Сукупний дохід, що належить:
    власникам материнської компанії
2480
0
0
    неконтрольованій частці
2485
0
0
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
28 064
59 898
Витрати на оплату праці
2505
49 490
75 486
Відрахування на соціальні заходи
2510
11 983
17 181
Амортизація
2515
7 035
7 545
Інші операційні витрати
2520
4 398
5 361
Разом
2550
100 970
165 471
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
181 188 591
181 188 591
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
181 188 591
181 188 591
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,010000
-0,050000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0,010000
-0,050000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата
31.12.2020
Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-к
Код за ДКУД
1801009

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
37 361
94 313
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
10
2
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
6 134
5 282
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
11
98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
24 130
22 202
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
9 582
13 254
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 34 752 )
( 56 284 )
Праці
3105
( 15 275 )
( 53 308 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 12 245 )
( 15 990 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 7 431 )
( 30 204 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 9 )
( 363 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 3 566 )
( 10 962 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 3 856 )
( 18 879 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 5 242 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 441 )
( 5 534 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
1 842
-26 169
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 348 )
( 7 829 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-348
-7 829
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
15
1 793
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 676 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 39 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 124 )
( 1 608 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 1 246 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-148
-1 737
Чистий рух коштів за звітний період
3400
1 346
-35 735
Залишок коштів на початок року
3405
2 262
38 134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
-137
Залишок коштів на кінець року
3415
3 608
2 262

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
КОДИ
Дата

Підприємство
Акцiонерне товариство "Київський завод "РАДАР"
за ЄДРПОУ
14307274

Консолідований звіт про власний капітал
За 2020 рік 
Форма №4-к
Код за ДКУД
1801011


Належить власникам материнської компанії


Стаття 
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
Неконтрольована частка
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Залишок на початок року
4000
181 189
239 560
8 669
4 637
-19 126
0
0
414 929
0
414 929
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
181 189
239 560
8 669
4 637
-19 126
0
0
414 929
0
414 929
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-1 877
0
0
-1 877
0
-1 877
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-110
-169
0
-65
0
0
-344
0
-344
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-110
-169
0
-1 942
0
0
-2 221
0
-2 221
Залишок на кінець року 
4300
181 189
239 450
8 500
4 637
-21 068
0
0
412 708
0
412 708

Керівник				Маруненко Г. В.

Головний бухгалтер			Денисов П. Т.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ

ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТIIОСТI

за РIК

що закiнчився  31 грудня 2020 року

(в тис. грн.)



1. Загальна iнформацiя про Товариство.



Органiзацiйно - правова форма:

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  



Повна назва: 

Акцiонерне товариство "Київський завод "Радар".



Код за ЄДРПОУ: 14307274.



Мiсцезнаходження:

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 35

Дата державної реєстрацiї: 26.01.1995

Дата запису: 05.10.2004, Номер запису: 1 070 120 0000 002383, 

Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю.

Пiдприємство є платником податку на додану вартiсть. 



Види дiяльностi за КВЕД:

-	30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування (основний);

-	25.21 Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення;

-	25.61 Оброблення металiв та нанесення покриття на метали;

-	26.51Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;

-	47.11Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

-	32.50 Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв



Вiдокремленi пiдроздiли Товариства, статус - не є юридичними особами:



-	ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "РАДАР" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", Код ЄДРПОУ ВП:24738590, Мiсцезнаходження: Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ НIМЕЦЬКА, будинок 1.

-	ФIЛIЯ № 6 МЕХАНIЧНЕ ВИРОБНИЦТВО № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", Код ЄДРПОУ ВП:26267953, Мiсцезнаходження: Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 35.

-	ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", Код ЄДРПОУ ВП:25297254, Мiсцезнаходження: Україна, 08205, Київська обл., мiсто Iрпiнь, ВУЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, будинок 48.

-	IНСТРУМЕНТАЛЬНА ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", Код ЄДРПОУ ВП:25745273, Мiсцезнаходження: Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 35.

-	МЕДИКО-САНIТАРНА ЧАСТИНА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", Код ЄДРПОУ ВП:02063816, Мiсцезнаходження: Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 35.



Лiцензiї та спецiальнi дозволи:    

-	лiцензiя серiя АГ №600454, видана Мiнiстерством охорони здоров"я України - 30.05.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений, на здiйснення дiяльностi з медичної практики;

-	лiцензiя серiя АВ №597847, видана Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України - 23.05.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений, на провадження дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту i модернiзацiї та утилiзацiї вiйськової технiки i боєприпасiв до вiйськової зброї;

-	лiцензiя серiя АВ №522650, видана Мiнiстерством фiнансiв України - 25.06.2010 року, строк дiї лiцензiї необмежений, на виготовлення виробiв, що мiстять у собi дорогоцiннi метали.



Наявнiсть та розмiр земельних дiлянок на пiдприємствi:

Адреса	Загальний розмiр земельної дiлянки, га.	Кадастровий номер	Нормативна грошова оцiнка, грн.	Примiтки

вул. Нiмецька, 1	0,314185	79:051:0025	41211109,16 (31.01.2019 р.)	

вул. Предславинська, 35, м. Київ	1,3631	79:045:0003	65493536,66 (03.08.2018 р.)	Державний акт на право  постiйного користування земельною дiлянкою

вул. Предславинська, 35, м. Київ	5,7661	79:045:0032	306730214,06 (14.08.2019 р.)	Державний акт на право  постiйного користування земельною дiлянкою

вул. Предславинська, 35, м. Київ	2,0607	79:045:0002	114334670,51 (31.01.2019 р.)	Державний акт на право  постiйного користування земельною дiлянкою

провулок Моторний, 3, м. Київ	1,492897	82:414:0165	48342965,06 (31.01.2019 р.)	

провулок Моторний, 3, м. Київ	0,038390	82:414:0166	1646326,26 (31.01.2019 р.)	

вул. Плещеєва, 10, м. Київ	12,003720	90:103:0001	459147087,27 (31.01.2019 р.)	

вул. Давидчука, 48, м. Iрпiнь	12,0200	3210900000:01:080:4020	26835839,19 (26.05.2021 р.)	Державний акт на право  постiйного користування земельною дiлянкою

         Статутний капiтал Пiдприємства Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капiтал складав 181 189 тис. грн. Станом на 31 грудня  2019  року зареєстрований та сплачений капiтал також складав 181 189 тис. грн.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2020 рiк - 669. Фонд оплати працi становить 49 162,2 тис. грн. Станом на 2020 рiк в Товариствi працює 29 осiб з iнвалiднiстю, 7 працiвникiв мають двоє i бiльше дiтей до 14 рокiв, 6 спiвробiтникiв мають дiтей вiком до 6 рокiв та є 1 багатодiтний батько. Дискримiнацiї за вiком у Товариствi немає: 87 % працюючих - це особи передпенсiйного та пенсiйного вiку; 5 % - молодь до 35 рокiв.



Органами управлiння згiдно Статуту Товариства є:

-	Загальнi збори акцiонерiв;

-	Наглядова рада;

-	Правлiння;

-	Ревiзiйна комiсiя (дiяла до 14.04.2020 р.).



Керiвництво:

Голова правлiння-генеральний директор Зеленський Вячеслав Володимирович - з 30.07.2019р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 30.07.2019 №37) по 02.07.2021 р.

Тимчасово здiйснююча повноваження Голови виконавчого органу - Голови правлiння Маруненко Галина Володимирiвна - з 02.07.2021р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 02.07.2021 №14930/1-К) по 11.07.2021 р.

Голова виконавчого органу - Голова правлiння Маруненко Галина Володимирiвна - з 12.07.2021р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 09.07.2019 №82-К) по 31.12.2021 р.



Член правлiння - Головний бухгалтер - Денисов Петро Тимофiйович з 05.09.2014р. вiдповiдно до Наказу на призначення № 92к вiд 08.09.2014 р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 05.09.2014 №214)



Основнi види дiяльностi та обсяг виробництва товариства:

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування.

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть виключно в межах законодавства України.



Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство:

Згiдно Наказу N71 вiд 10.03.2020 р. Державного концерну "Укроборогпром" затверджено План заходiв iз профiлактики та попередженню розповсюдження захворювання працiвникiв на коронавiрус SARS-CoV-2. Наказом N74 вiд 12.03.2020р. Державного концерну "Укроборогпром" затвердженi додатковi заходи забезпечення охорони працi та здоров'я працiвникiв у Державному концернi "Укроборогпром". 



Вплив подiй, пов'язаних зокрема з офiцiйним оголошенням 11.03.2020р. ВООЗ свiтової пандемiї COVID-19, викликаної поширенням вiрусу SARS-CoV-2 у свiтовому масштабi, та у зв'язку з цим прийняття урядом України окремих рiшень, постанов та Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникнення i поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19)", про введення в Українi обмежувальних карантинних заходiв, на дiяльнiсть та вiрогiднi перспективи подальшого розвитку АТ "Київський завод "Радар":

-	режим виробництва у зв'язку з зазначеними подiями змiнився, перейшли на скорочений робочий тиждень, також на протязi звiтного перiоду працювали в режимi локдауну та простою. Органiзована дистанцiйна робота;

-	структура попиту на товари, роботи та послуги АТ у зв'язку з зазначеними подiями у 2020 роцi суттєво зменшився, що вплинуло на обсяг реалiзацiї товарiв, робiт та послуг у 2020 роцi.

Виконавчим органом проваджуються заходи для стабiлiзацiї економiчної ситуацiї в АТ "Київський завод "Радар" пiсля введення вимушених заходiв в умовах поширення COVID19.



Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту та стабiльностi на ринках капiталу,  iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та погiршення умов кредитування всерединi України.

Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

Товариство вважає, що всi операцiї вiдображенi у вiдповiдностi з вимогами чинного податкового законодавства. Однак, в результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, що не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафнi санкцiї. 



2. Основи представлення фiнансової звiтностi.



Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi чиннi на 31.12.2018 року. 

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. 3 цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, основних засобiв, на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", МСБО 16 "Основнi засоби".

Облiкова полiтика Товариства розроблена керiвництвом Товариства та затверджена ДК "Укроборонпром" вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", який застосовується Товариством ранiше дати набуття чинностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у вiдповiдностi до МСФЗ та з дотриманням вимог українського законодавства.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Перелiк й назви статей та форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".



Основа складання.  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

 Консолiдована фiнансова звiтнiсть  Групи  є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка є сформованою з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Групи, для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  При формуваннi  цiєї фiнансової звiтностi  Група  керувалась  також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання  консолiдованої фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать  вимогам МСФЗ.  Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до якiсних характеристик, якi викладенi в Концептуальнiй основi пiдготовки i надання фiнансової звiтностi (далi - Концептуальна основа). 

Повний комплект консолiдованої фiнансової звiтностi включає:

а) Консолiдований  Баланс (звiт про фiнансовий стан);

б) Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд);

в) Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (по прямому методу);

г) Консолiдований Звiт про  змiни у власному капiталi.

д) Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi.



Застосування нових стандартiв та поправок до них

Новi та переглянутi стандарти, якi застосовуються у поточному роцi

Наступнi новi тлумачення, змiни та поправки були прийнятi Групою вперше щодо перiодiв консолiдованої фiнансової

звiтностi, що почались або почнуться пiсля 1 сiчня 2020 року:

o поправки до МСФЗ (IFRS) 3: "Визначення бiзнесу";

o поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 та МСБО (IAS) 39 - "Реформа базової вiдсоткової ставки";

o поправки до МСБО (IAS) 1, МСБО (IAS) 8 - "Визначення суттєвостi";

o "Концептуальнi основи представлення фiнансової звiтностi";

o поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки по орендi, пов'язанi з пандемiєю COVID-19".

Застосування цих тлумачень, змiн та поправок не мало суттєвого впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.



Принципи консолiдацiї. 

Подана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за винятком деяких основних засобiв i фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за переоцiненою або справедливою вартiстю на кожну звiтну дату, як пояснюється нижче. При складаннi  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  використанi  показники рiчної фiнансової звiтностi  материнського  пiдприємства  АТ "Київський завод "Радар" та Дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" ПАТ "Київський завод "Радар", Код ЄДРПОУ: 33151394, Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 35, є юридичною особою за законодавством України. 

Згiдно Статуту Дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" ПАТ "Київський завод "Радар" власником є АТ "Київський завод "Радар". 

Предметом дiяльностi Дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" ПАТ "Київський завод "Радар" є: 

26.11 Виробництво електронних компонентiв;

25.61 Оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали.

Пiдприємство вважається контрольованим в разi, якщо :

o має владнi повноваження щодо пiдприємства - об'єкта iнвестицiй;

o має права, несе ризики по змiнним результатами дiяльностi пiдприємства-об'єкта iнвестицiй;

o може використовувати владнi повноваження щодо пiдприємства-об'єкта iнвестицiй з метою впливу на величину змiнного результату.

АТ Київський завод "Радар"  проводить оцiнку наявностi контролю над об'єктом iнвестицiй, якщо факти та обставини вказують на те, що вiдбулися змiни в одному або бiльше з трьох елементiв контролю, перерахованих вище.

Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства починається тодi, коли   материнське  пiдприємство  отримує контроль над дочiрньою органiзацiєю i припиняється в момент втрати контролю над нею. Зокрема, доходи i витрати дочiрньої органiзацiї, придбаної або проданої протягом року, включаються в консолiдований звiт про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд з моменту отримання  материнським пiдприємством   контролю i до дати, на яку  материнське пiдприємство  перестає контролювати дочiрню органiзацiю.

Прибуток або збиток i кожен компонент iншого сукупного доходу розподiляється мiж акцiонерами  АТ "Київський завод "Радар" та не контролюючих часток. Загальний сукупний дохiд дочiрнього пiдприємства розподiляється мiж акцiонерами АТ "Київський завод "Радар"  i частками, навiть якщо це веде до виникнення негативного залишку по не контролюючих часток. При необхiдностi в фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств вносяться коректування для приведення використовуваних ними принципiв облiкової полiтики у вiдповiднiсть з принципами облiкової полiтики Групи.

Всi внутрiшньо груповi активи i зобов'язання, власний капiтал, прибуток, збитки i рух грошових коштiв за операцiями мiж пiдприємствами Групи при консолiдацiї виключаються.

Безперервнiсть дiяльностi Групи. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена  виходячи з припущення, що Група буде проводити  свою дiяльнiсть  на безперервнiй  основi  в досяжному майбутньому,  що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.  Таке припущення формувалось виходячи з професiйного судження керiвництва, що враховувало фiнансовий стан АТ "Київський завод "Радар"  та його дочiрнього пiдприємства, iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Групи. 

Але також слiд враховувати, що Група веде свою дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, яке  iснує на даний час в Українi, i не iснує чiткого уявлення про заходи, щодо подолання iснуючої кризи. Тому виникає невизначенiсть, яка може вплинути на подальший фiнансовий стан АТ "Київський завод "Радар"  та його дочiрнього пiдприємства, на їх спроможнiсть  з вiдшкодування вартостi активiв, сплати своїх боргових зобов'язань в мiру настання термiну їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не виключає коригувань, якi можуть бути в разi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi, та зможуть бути оцiненi.  Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу  Групи в нинiшнiх умовах. 

 Управлiнський персонал   Групи  несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку  консолiдованої фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає усi суттєвi аспекти фiнансового стану Групи  станом на 31.12.2020 року i результати її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Випуск консолiдованої фiнансової звiтностi з метою оприлюднення здiйснюється  на основi Закону України" Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIVстаття 14, пункт 3, пiсля затвердження її Загальними зборами  АТ "Київський завод "Радар".  Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.

Облiкова полiтика Групи  забезпечують вiдповiднiсть консолiдованої фiнансової iнформацiї наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.





Рiшення про затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Правлiнням  Товариства 25 лютого 2021 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.



Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року.

3. Суттєвi положення облiкової полiтики



Загальнi положення щодо облiкових полiтик

Основа формування облiкових полiтик

Облiкова полiтика Товариства розроблена на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi по тексту - МСФЗ/ МСБО), обов'язкових для застосування до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, Концептуальної основи фiнансової звiтностi, на виконання Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, iнших нормативно-правових актiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, норми яких поширюються на пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Складання фiнансової звiтностi здiйснюється iз застосуванням МСФЗ та МСБО, якщо вони не суперечать Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та в редакцiї, що офiцiйно оприлюднена на веб-сторiнцi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики (Мiнiстерство фiнансiв України).

Облiкова полiтика погоджується Державним концерном "УКРОБОРОНПРОМ".

Положення Облiкової полiтики обов'язковi для застосування Товариством. Вiдхилення вiд стандартiв i принципiв Облiкової полiтики не допускається.

Вiдповiдно до п. 10 МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" облiкова полiтика розроблена на пiдставi професiйного судження. Правом виносити професiйне судження надiленi посадовi особи, якi мають право пiдпису документiв, що є пiдставою для вiдображення активiв, капiталу, зобов'язань, грошових потокiв i господарських операцiй в облiку i фiнансовiй звiтностi. 

Дана Облiкова полiтика має переглядатися у вiдповiдностi до вимог законодавства, МСБО/МСФЗ та iнших обставин, якi можуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть з метою пiдвищення корисностi та достовiрностi фiнансової звiтностi.

Всi змiни Облiкової полiтики застосовуються ретроспективно за винятком тих випадкiв, коли МСФЗ передбачають iнший порядок. Ретроспективне застосування Облiкової полiтики передбачає коригування всiх вхiдних сальдо за попереднi звiтнi перiоди по кожному компоненту капiталу.

Якщо практично неможливо визначити вплив змiн Облiкової полiтики щодо порiвняльної iнформацiї, що охоплює один або бiльше представлених в звiтностi попереднiх перiодiв, Товариство застосовує нову Облiкову полiтику до елементiв фiнансової звiтностi станом на початок самого раннього перiоду, для якого ретроспективне застосування є практично можливим i проводить вiдповiдне коригування вхiдного залишку кожного пов'язаного компонента власного капiталу за цей перiод.

Нижче зазначенi дiї, якi не є змiнами Облiкової полiтики:

"	застосування Облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше;

"	застосування нової Облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не вiдбувалися ранiше або були несуттєвими.

Товариство переглядає облiковi оцiнки при змiнi обставин, на яких базувалися данi оцiнки, або при отриманнi нової iнформацiї.

Змiна облiкової оцiнки - це коригування балансової вартостi активу/зобов'язання, або термiну використання активу / погашення зобов'язання, яка є результатом змiни очiкувань можливих майбутнiх вигiд або збиткiв, пов'язаних з таким активом/зобов'язанням. Перегляд оцiнки не пов'язаний з попереднiми перiодами i не є виправленням помилки.

Змiна оцiнки береться до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi, починаючи з того перiоду, коли вона виникла, i продовжує враховуватися при пiдготовцi фiнансової звiтностi в наступних перiодах.

Вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi за  МСФЗ несе Голова виконавчого органу - Голова правлiння Товариства.

Органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi здiйснюється Вiддiлом бухгалтерського облiку та звiтностi на чолi iз головним бухгалтером.

Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi здiйснюється з дотриманням принципiв, визначених у статтi 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та у вiдповiдностi до вимог МСБО/МСФЗ.

Ведення облiку, складання звiтностi здiйснюється iз використанням автоматизованої системи облiку.

Структура Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi визначається згiдно з штатним розписом, що затверджений вiдповiдним наказом. Розподiл обов'язкiв i повноважень мiж спiвробiтниками Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi здiйснюється згiдно з затвердженою органiзацiйною структурою Товариства, Положенням про Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi та затвердженими посадовими  iнструкцiями спiвробiтникiв. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням Робочого плану рахункiв, Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 № 88, Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань № 879 вiд 02.09.2014 та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку, норми яких поширюються на пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Питання, не врегульованi цiєю Облiковою полiтикою, регулюються вiдповiдно до МСБО/МСФЗ та iнших нормативно-правових актiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, норми яких поширюються на пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Всi безальтернативнi облiковi рiшення, передбаченi дiючими МСБО/МСФЗ, застосовуються для цiлей ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi у повному обсязi без будь-яких обмежень, якщо не зазначено iнше.



Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 



4. Основнi принципи облiкової полiтики

Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:

Метод ефективного вiдсотка (effective interest method) - метод, що використовується для розрахунку амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та для розподiлу й визнання процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за вiдповiднiй перiод.

Ефективна ставка вiдсотка (effective interest rate) - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх грошових потокiв або надходжень за очiкуваний строк дiї фiнансового активу або фiнансового зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання. Пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка суб'єкт господарювання оцiнює очiкуванi грошовi потоки шляхом урахування всiх умов договору за фiнансовим iнструментом, але не враховує очiкуваних кредитних збиткiв. Цей розрахунок включає в себе всi комiсiї та пункти, сплаченi або одержанi мiж сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiю, а також усi iншi премiї або дисконти. При цьому застосовується припущення про можливiсть достовiрної оцiнки грошових потокiв та очiкуваного строку дiї групи подiбних фiнансових iнструментiв. 

Кредитнi збитки (credit loss) - рiзниця мiж усiма договiрними грошовими потоками, що належить суб'єктовi господарювання згiдно з договором, та всiма грошовими потоками, якi суб'єкт господарювання очiкує одержати (тобто всi недостачi суми грошових коштiв), дисконтована за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (або вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка за придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами). Суб'єкт господарювання оцiнює грошовi потоки шляхом урахування всiх умов договору за фiнансовим iнструментом протягом очiкуваного строку дiї такого фiнансового iнструмента. При цьому враховуються грошовi потоки, якi включають у себе грошовi потоки вiд реалiзацiї утримуваної застави або iншого засобу покращення кредитної якостi, що є невiд'ємною частиною умов договору. При цьому застосовується припущення щодо можливостi достовiрної оцiнки очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. 

Очiкуванi кредитнi збитки (expected credit losses) - середньозважене значення кредитних збиткiв, у якому за вагу взято вiдповiднi ризики дефолту.





Визнання та припинення визнання

Визнання

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання тодi й лише тодi, коли вона стає стороною договiрних положень щодо iнструмента.

Припинення визнання

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли: 

спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або

Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або

Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу, але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком одержувачам.

Товариство пiд час передавання фiнансового активу оцiнює, в якому обсязi за нею залишаються ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:

якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, то Товариство припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi;

якщо Товариство в основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, то Товариство продовжує визнавати фiнансовий актив;

якщо Товариство в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом, то Товариство з'ясовує, чи залишився за нею контроль над фiнансовим активом. При цьому:

якщо контроль за Товариством не залишився, то вона припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi;

якщо контроль залишився за Товариством, то вона продовжує визнавати фiнансовий актив у обсязi своєї подальшої участi у фiнансовому активi.

Товариство припиняє визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання.

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в прибутку або збитку.

Модифiкацiя

Значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового iнструмента або його частини (незалежно вiд того, чи пов'язана ця змiна з фiнансовими труднощами боржника) облiковується як погашення первiсного фiнансового iнструмента та визнання нового фiнансового iнструмента. До значних модифiкацiй умов вiдносяться:

змiна контрагента;

змiна валюти фiнансового iнструмента;

змiна бiльш нiж на 10 % вiдсоткiв очiкуваного грошового потоку.

Для фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, пiсля значної модифiкацiї розраховується нова ефективна ставка вiдсотка.

У випадку перегляду договiрних грошових потокiв вiд фiнансового iнструмента або їх модифiкацiї в iнший спосiб, коли перегляд або модифiкацiя не призводять до припинення визнання такого фiнансового активу, Товариство перераховує валову балансову вартiсть фiнансового iнструмента заново та визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї в прибутку або збитку. Валова балансова вартiсть фiнансового iнструмента перераховується заново як теперiшня вартiсть переглянутих або модифiкованих договiрних грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка.

Класифiкацiя

Класифiкацiя фiнансових активiв

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Класифiкацiя здiйснюється на основi обох таких критерiїв:

бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та

установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

Товариство пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах.

Якщо Товариство володiє iнструменти власного капiталу з "стратегiчних" причин, наприклад, щоб змiцнити дiловi зв'язки або отримати доступ на певний ринок, вона може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання таких iнвестицiй безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. Навiть пiсля продажу такої iнвестицiї змiни справедливої вартостi не рекласифiкуються в прибутки та збитки, а напряму змiнюють нерозподiлений прибуток.

Зазвичай Товариство використовує наступну класифiкацiю фiнансових активiв:



	Фiнансовий актив	Амортизована собiвартiсть	Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд	Справедлива вартiсть через прибуток або збиток

Грошовi кошти та їх еквiваленти	Х			

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	Х			

Iнша дебiторська заборгованiсть, крiм авансiв виданих	Х			

Кредити наданi	Х			

Борговi цiннi папери	Х			

Iнструменти капiталу				Х

Похiднi фiнансовi iнструменти				Х

Х- застосування методу



Класифiкацiя фiнансових зобов'язань

Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:

фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi. 

договорiв фiнансової гарантiї. 

зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.

умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого застосовується МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу". 

Пiсля первiсного визнання Товариство надалi оцiнює договори фiнансової гарантiї та зобов'язання iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової за бiльшою з таких сум:

сумою резерву пiд збитки, i

первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".

Умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням змiн у прибутку або збитку.

Товариство має право пiд час первiсного визнання безвiдклично вiднести фiнансове зобов'язання до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких причин:

воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або

група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування.

Зазвичай Товариство використовує наступну класифiкацiю фiнансових зобов'язань:

Фiнансове зобов'язання	Амортизована собiвартiсть	Особливий пiдхiд	Справедлива вартiсть через прибуток або збиток

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть	Х		

Iнша кредиторська заборгованiсть, крiм авансiв отриманих	Х		

Кредити отриманi	Х		

Випущенi борговi цiннi папери	Х		

Зобов'язання з кредитування та договори фiнансової гарантiї		Х	

Похiднi фiнансовi iнструменти			Х

Х- обраний метод

Перекласифiкацiя

Фiнансовi активи

Товариство здiйснює перекласифiкацiю всiх охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових активiв тодi й лише тодi, коли вона змiнює свою бiзнес-модель управлiння фiнансовими активами. 

Якщо Товариство проводить перекласифiкацiю фiнансових активiв, вона застосовує перекласифiкацiю перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiї. Товариство не переглядає визнанi ранiше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки вiд зменшення корисностi), або проценти. 

Пiдсумкова

класифiкацiя

Початкова 

класифiкацiя	Амортизована собiвартiсть	Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд	Справедлива вартiсть через прибуток або збиток

Амортизована собiвартiсть		Справедлива вартiсть оцiнюється станом на дату перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж попередньою амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визнається в iншому сукупному доходi. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у результатi перекласифiкацiї коригуванню не пiдлягають.	Справедлива вартiсть оцiнюється станом на дату перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж попередньою амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визнається в прибутку або збитку.

Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд	Фiнансовий актив перекласифiковується за своєю справедливою вартiстю станом на дату перекласифiкацiї. Однак, кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу та вiдповiдно коригується справедлива вартiсть фiнансового активу станом на дату перекласифiкацiї. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у результатi перекласифiкацiї коригуванню не пiдлягають.		Фiнансовий актив i надалi оцiнюється за своєю справедливою вартiстю. Кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, перекласифiковується з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї станом на дату перекласифiкацiї.

Справедлива вартiсть через прибуток або збиток	Справедлива вартiсть станом на дату перекласифiкацiї стає його новою валовою балансовою вартiстю.	Фiнансовий актив i надалi оцiнюється за своєю справедливою вартiстю	



Фiнансовi зобов'язання

Товариство не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань.

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання не пiдлягають взаємозалiку за винятком тих випадкiв, коли Товариство:

на поточний момент має законне право на залiк визнаних сум (iснує договiр мiж сторонами про взаємозалiк заборгованостей); i

має намiр або провести розрахунок шляхом залiку зустрiчних вимог, або одночасно реалiзувати актив та виконати зобов'язання.

Оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань

Первiсна оцiнка

За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"), якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".

Подальша оцiнка

Подальша оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється вiдповiдно до його класифiкацiї.

Оцiнка за амортизованою собiвартiстю 

Метод ефективного вiдсотка

Якщо угоду укладено на ринкових умовах - застосовується розрахункова ефективна ставка вiдсотка.

Якщо угоду укладено на неринкових умовах, то за ефективну ставку вiдсотка приймається ринкова ставка. Товариство визначає ринкову ставку у вiдповiдностi з економiчним профiлем контрагента з врахуванням iндустрiї, юрисдикцiї та iнших факторiв. Джерелом iнформацiї для визначення ринкової ставки зазвичай служать данi центральних банкiв про кредитнi ставки.

Ринкова ставка визначається Комiсiєю з аудиту.

Дисконти/премiї пiд час визнання фiнансового iнструмента визнаються як:

коригування виручки або вартостi квалiфiкованого активу, якщо Товариство визнає елемент фiнансування;

iнвестицiя або додатковий капiтал пiд час операцiї з пов'язаними сторонами та пiдприємствами з державною часткою бiльше 50%;

прибуток або збиток першого дня - в iнших випадках.

Процентний дохiд розраховується за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок здiйснюється шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового активу за винятком:

a) придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв застосовується вiдкоригована на кредитний ризик ефективна ставка вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання.

b) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами. Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового активу в наступних звiтних перiодах.

Процентнi витрати розраховується за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок здiйснюється шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового зобов'язання.

Спрощений пiдхiд до короткострокових фiнансових iнструментiв

Товариство скористалась дозволом i використовує "нульову" ставку вiдсотка для короткострокових безвiдсоткових фiнансових iнструментiв.

Кредитно-знецiненi фiнансовi активи

Кредитно-знецiненi фiнансовi активи (безнадiйна заборгованiсть) - це фiнансовi активи, що вiдповiдають критерiям:

o	Банкрутство контрагента

o	Лiквiдацiя контрагента

o	Прострочення заборгованостi бiльше нiж на визначений термiн

o	Наявнiсть у контрагента iнших кредитно-знецiнених фiнансових активiв

Комiсiя з аудиту щоквартально здiйснює тестування фiнансових активiв та визначає, чи є вони кредитно-знецiненими.

Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи залишаються такими назавжди.

Очiкуванi кредитнi збитки

Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю створюються на весь її життєвий цикл i облiковуються як контрактиви на вiдповiдних рахунках торгової дебiторської заборгованостi з вiдповiдним визнанням у складi iнших операцiйних витрат. 

Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв здiйснюється з урахуванням обмежень, встановлених для державних пiдприємств Постановою Кабмiну вiд 29 листопада 2006 р. № 1673 "Про стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за використанням державного майна i фiнансових ресурсiв".

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв переглядається на кожну промiжну звiтну дату.

Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом у спосiб, що вiдображає:

об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону можливих результатiв;

часову вартiсть грошей; та

обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнози майбутнiх економiчних умов.

Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на iндивiдуальнiй основi з використанням кастимiзованих сценарiїв i визначаються як "недобiр" грошових коштiв у порiвняннi з договiрними умовами.

Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються на iндивiдуальнiй основi Комiсiєю з аудиту. 

Спрощений пiдхiд до горизонту оцiнювання

Товариство скористалась дозволом i оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту

Спрощений пiдхiд до торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних активiв та дебiторської заборгованостi за орендою

Товариство скористалась дозволом i допускає використання спрощеного (матричного) пiдходу для визначення кредитних збиткiв до торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних активiв та дебiторської заборгованостi за орендою.

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається в iншому сукупному доходi, окрiм прибутку чи збитку вiд зменшення корисностi, прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць, процентiв доти, доки не вiдбудеться припинення визнання або перекласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнання фiнансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, перекласифiкується з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї. 

Проценти нараховуються за методом ефективного вiдсотка i визнаються в прибутку або збитку.

Активи i зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Будь який прибуток або збиток за фiнансовим активом або зобов'язанням, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, визнається в прибутку або збитку як змiна справедливої вартостi.

Справедлива вартiсть

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається Комiсiєю з аудиту пiд час визнання або перекласифiкацiї, а також на кожну квартальну дату.

Аванси

Загальна iнформацiя

Дана глава визначає основнi принципи i методи ведення бухгалтерського облiку iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi, якi не є фiнансовими iнструментами.

Класифiкацiя

Аванс - грошова сума, що видається або сплачується в порядку попередньої оплати за майбутнє отримання товарiв (робiт, послуг).

Аванс - немонетарна стаття.

Приклади авансiв виданих:

o	аванси за товари, роботи, послуги;

o	аванси на придбання основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи;

o	Аванси пiдзвiтним особам;

o	Переплати по податках та зборах

o	Страховi внески;

o	Покриття акредитиву.

Приклади авансiв отриманих:

o	аванси за товари, роботи, послуги;

o	аванси за основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи

Виданi аванси за основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан як необоротнi активи у складi активiв у стадiї створення, да деталiзуються у примiтках до фiнансової звiтностi. Iншi аванси вiдображаються як оборотнi активи / короткостроковi зобов'язання.

Витрати майбутнiх перiодiв, якi, як очiкується, будуть включенi до витрат перiоду у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у найближчi 12 мiсяцiв, облiковуються i вiдображаються у складi поточних активiв як аванси сплаченi, а в iншому випадку - у складi iнших необоротних активiв.

Аванси отриманi, якi, як очiкується, будуть включенi до доходiв перiоду у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у найближчi 12 мiсяцiв, облiковуються i вiдображаються у складi поточних зобов'язань, а в iншому випадку - у складi iнших довгострокових зобов'язань.

Аванси сплаченi спiввиконавцям за роботи по договорах, в яких замовником виступає Мiнiстерство оборони України, невиконанi у встановленi термiни та призупиненi бiльш нiж на 12 мiсяцiв за рiшенням замовника, рекласифiкуються до складу iнших необоротних активiв. Зазначенi аванси сплаченi оцiнюються за вартiстю погашення i не пiдлягають дисконтуванню в наслiдок невизначеностi термiну вiдновлення виконання робiт, та вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших необоротних активiв.

Оцiнка

Первiсна оцiнка

Аванси первiсно оцiнюються за сумою сплачених грошових коштiв.

Знецiнення

На кожну звiтну дату Товариство здiйснює тест на знецiнення авансiв виданих.

Аванси виданi (в тому числi за основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи) знецiнюються на 100% у випадку наявностi негативної iнформацiї про можливiсть контрагента виконати свої зобов'язання (порушення справи про банкрутство, наявнiсть iнших прострочених зобов'язань, тощо).

Знецiнення здiйснюється за рiшенням Iнвентаризацiйною комiсiєю з використанням контрактивного рахунку - "Резерв пiд знецiнення".



         Облiковi полiтики щодо основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi

Основнi засоби

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення порядку облiку власних i орендованих основних засобiв.

Товариство керується вимогами МСБО 16 "Основнi засоби" та МСФЗ 16 "Оренда" для визначення полiтик i процедур облiку та розкриття iнформацiї про основнi засоби.

Класифiкацiя

Товариство видiляє наступнi групи основних засобiв, що облiковуються на рахунку 10:

Клас ОЗ	Група ОЗ

Земля	Земельнi дiлянки (крiм дiлянок наданих у постiйне користування)

Будинки та споруди	Будинки 

Будинки та споруди	Об'єкти благоустрою територiї та iншi споруди

Будинки та споруди	Iнженернi комунiкацiї

Машини та обладнання	Передавальнi пристрої i механiзми

Машини та обладнання	Машини та обладнання основного виробництва

Машини та обладнання	Машини та обладнання допомiжних цехiв

Транспортнi засоби	Транспортнi засоби - авто

Транспортнi засоби	Автомобiлi загального призначення

Iнструменти, прилади, iнвентар	Устаткування i засоби зв'язку

Iнструменти, прилади, iнвентар	Офiснi меблi приладдя

Iнструменти, прилади, iнвентар	Офiсна технiка

Iнструменти, прилади, iнвентар	Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери 

Iншi	Iншi основнi засоби 





Коротка характеристика використовуваних груп основних засобiв:

Земельнi дiлянки:

вартiсть землi, включаючи витрати, пов'язанi з купiвлею: вiдрахування за юридичнi послуги, перевiрку прав власностi, тарифи кадастру i комiсiйнi.

Будинки:

адмiнiстративнi будинки або склади, а також прибудови.

Об'єкти благоустрою територiї та iншi споруди:

дороги, тротуари, огорожi, насадження, каналiзацiя, зони паркування, вуличне освiтлення, канали для стiчних вод, колодязi, водогони та газопроводи, технiчнi колодязi для зниження ризику або запобiгання забруднення навколишнього середовища.

Iнженернi комунiкацiї:

системи типу центрального кондицiонування повiтря i опалення, пiдйомники i лiфти, пристрої контролю забруднення навколишнього середовища i засоби протипожежного захисту, а також водопровiд, електрична розводка i освiтлювальнi прилади, якi стосуються експлуатацiї будiвель.

Передавальнi пристрої та механiзми:

кран-балки, конвеєри, iншi перевалочнi i передавальнi механiзми для перемiщення сировини, напiвфабрикатiв i продукцiї мiж транспортними засобами, складами i виробничими агрегатами, в т.ч. кошти залiзничного транспорту, що використовуються виключно в межах одного цеху.

Машини та обладнання цехiв:

машини та агрегати, якi використовуються безпосередньо у виробництвi продукцiї - беруть участь в основних технологiчних процесах.

Обладнання та засоби зв'язку:

телефоннi i телекснi системи (включаючи мобiльнi телефони, телекомунiкацiйнi мережi, АТС).

Транспортнi засоби:

вантажнi i легковi автомобiлi, автобуси без спецiальних пристосувань i пристроїв, для унiверсального використання.

Офiснi меблi i пристосування:

вироби типу столiв, стiльцiв, шаф, килимiв, картин i сейфiв.

Офiсна технiка:

факсимiльнi апарати, фотокопiюювальнi машини, копiювальнi апарати а також холодильники, мiкрохвильовi печi, iндивiдуальнi кондицiонери i т.п.

Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери:

комп'ютери, принтери, сканери, модеми, монiтори, акустичнi системи для комп'ютерiв i т.п., локальнi комп'ютернi мережi. До них не вiдноситься обладнання, яке є невiд'ємною частиною iншого обладнання (наприклад, комп'ютери, використовуванi для контролю виробничого процесу, перемикання або видiлення каналiв зв'язку).

Iншi основнi засоби:

основнi засоби, що не увiйшли в жоден iнший клас основних засобiв. 

Основнi засоби соцiальної сфери

У разi, коли Товариство має об'єкти основних засобiв, що знаходяться в заставi згiдно з чинними кредитними договорами, балансова вартiсть таких об'єктiв додатково розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi.

Визнання i постановка на облiк основних засобiв

Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо:

є ймовiрнiсть, що пов'язанi з ним майбутнi економiчнi вигоди надiйдуть до Товариства; 

собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.

Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошовi кошти, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. 

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе:

цiну його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок,

будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом, наприклад:

витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi виникають безпосередньо вiд спорудження або придбання об'єкта основних засобiв; 

витрати на впорядкування територiї; 

первiснi витрати на доставку та розвантаження; 

витрати на встановлення та монтаж;

витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування активу пiсля вирахування чистих надходжень вiд продажу без ПДВ будь-яких об'єктiв пiд час доставки активу до теперiшнього мiсця розташування та приведення в теперiшнiй стан (наприклад, зразкiв, вироблених пiд час перевiрки обладнання);

гонорари спецiалiстам.

первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими прийнятi на себе Товариством або покладенi на неї вимогами законодавства. 

Вартiсть робiт з технiко-економiчного обгрунтування (ТЕО) придбання об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати перiоду та включаються до iнших витрат у звiтi про прибутки i збитки.

Видатки на пусконалагоджувальнi роботи капiталiзуються у складi активiв у стадiї створення з одночасним визнанням кредиторської заборгованостi перед постачальниками, матерiальних витрат, витрат на оплату працi та соцiальне страхування тощо, якi дозволенi до включення у собiвартiсть основних засобiв вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". У випадку, якщо пiдприємство в ходi пусконалагоджувальних робiт використовує запаси для виготовлення зразкiв, такi матерiальнi видатки капiталiзуються у складi активiв у стадiї створення. Отриманi в результатi пусконалагоджувальних робiт зразки облiковуються у складi активiв у стадiї створення у разi вiдповiдностi їх критерiям визнання активом. Якщо зразки, отриманi в результатi пусконалагоджувальних робiт, не можуть бути визнанi активами внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом, то їх собiвартiсть визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат. Зразки, визнанi у складi активiв у стадiї створення можуть бути реалiзованi третiм сторонам. У випадку їх реалiзацiї дохiд не визнається, на суму надходжень вiд реалiзацiї (за вирахуванням сум ПДВ) зменшуються активи у стадiї створення з одночасним визнанням дебiторської заборгованостi i вiдповiдних податкових зобов'язань.

У випадку отримання об'єкта основного засобу в результатi обмiну на iнший немонетарний об'єкт, собiвартiсть такого об'єкта оцiнюється за справедливою вартiстю, якщо:

операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та;

справедливу вартiсть отриманого активу або переданого активу можна достовiрно оцiнити. Придбаний об'єкт оцiнюють у такий спосiб, навiть якщо Товариство не може негайно припинити визнання переданого активу. Якщо придбаний об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть оцiнюють за балансовою вартiстю переданого активу.

Всi об'єкти основних засобiв, придбанi, отриманi або виробленi своїми силами, але не готовi до експлуатацiї, капiталiзуються у складi активiв у стадiї створення. Пiсля готовностi об'єкта до експлуатацiї, об'єкти переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. 

Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт та/або субiнвентарний об'єкт. Iнвентарним об'єктом основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй, або вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв, що становлять єдине цiле i призначений для виконання певної роботи. Субiнвентарними об'єктами є компоненти iнвентарного об'єкту, якi мають рiзний термiн корисної експлуатацiї. 

Рiшення щодо iдентифiкацiї субiнвентарних об'єктiв (компонентiв iнвентарного об'єкту) приймається комiсiєю з ведення основних засобiв в експлуатацiю, або Комiсiєю по роботi з необоротними активами.

У документi на введення в експлуатацiю зазначений орган має визначити: 

компоненти (iнвентарнi/субiнвентарнi об'єкти), з яких складається об'єкт (при їх наявностi), 

вартiсть об'єкта (компонентiв),

строки служби об'єкта (компонентiв) i 

лiквiдацiйну вартiсть об'єкта (компонентiв). 

Об'єкти, зi строком корисної експлуатацiї бiльше одного року, вартiсть яких є несуттєвою, зараховувати до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв. облiковуються на окремому рахунку у складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв з нарахуванням амортизацiї на дату їх визнання у повному розмiрi їх вартостi (100 % зносу). Суттєвiсть з метою визнання основних засобiв встановлюється вiдповiдно до вимог до основних засобiв, встановлених Податковим кодексом України. При визнаннi вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунку 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" з одночасним визнанням кредиторської заборгованостi (без визнання активiв у стадiї створення). Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи з нарахованим зносом подаються у фiнансовiй звiтностi на нетто основi i не розкриваються окремо в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдноситься до витрат за функцiональним призначенням.

Автомобiльнi шини облiковуються на субрахунках рахунку бухгалтерського облiку, що призначений для облiкового вiдображення транспортних засобiв з вiдкриттям аналiтичних рахункiв за iнвентарними об'єктами транспортних засобiв. Перiод та метод амортизацiї автомобiльних шин встановлюється комiсiєю з введення основних засобiв в експлуатацiю.

Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), на дату визнання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу, визначеною вiдповiдно до вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", з одночасним визнанням вiдкладеного доходу з подiлом на довгострокову i поточну складовi. До подальшої оцiнки та амортизацiї основних засобiв, отриманих в результатi безоплатної передачi (дарування), застосовуються всi положення Облiкової полiтики, як i для основних засобiв, отриманих iншим шляхом. Вiдкладений дохiд на регулярнiй (щомiсячнiй) основi у сумi, що дорiвнює амортизацiї безоплатно отриманих основних засобiв, визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд як iнший дохiд.

Складовi частини об'єктiв основних засобiв, що формують вiдповiдно до внутрiшнього розпорядчого документа аварiйний запас, обов'язковi для зберiгання протягом строку служби об'єкта основних засобiв, враховуються в складi основних засобiв як об'єкт основних засобiв, який амортизується протягом строку, вiдповiдного перiодичностi оновлення аварiйного запасу, встановленого цим розпорядчим документом. Прийняття рiшення про склад i перiодичнiсть оновлення аварiйного запасу належить до компетенцiї комiсiї з введення основних засобiв в експлуатацiю. У разi якщо аварiйний запас пiдлягає оновленню частiше нiж кожнi 12 мiсяцiв, то вiн враховується в складi оборотних активiв як запаси.

Об'єкти соцiальної iнфраструктури, якi генерують економiчнi вигоди, облiковуються в складi iнших основних засобiв та подаються у Звiтi про фiнансовий стан у складi основних засобiв. Об'єкти соцiальної iнфраструктури, якi не генерують економiчнi вигоди, та основнi засоби невиробничого характеру облiковуються в складi iнших основних засобiв з нарахуванням амортизацiї вiдповiдно до цiєї Облiкової полiтики, а у фiнансовiй звiтностi подаються у звiтi про фiнансовий стан в складi необоротних активiв як iншi необоротнi активи.

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як товари для перепродажу та враховуються вiдповiдно до глави 6 "Запаси" цього роздiлу.

Витрати пов'язанi з основними засобами пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв

Товариство роздiляє подальшi витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види:

утримання i техобслуговування;

ремонт;

модернiзацiя.

Вид подальших витрат на основнi засоби визначає Комiсiєю по роботi з необоротними активами з урахуванням рекомендацiй пiдроздiлiв, вiдповiдальних за експлуатацiю вiдповiдних основних засобiв. 

Витрати на утримання i техобслуговування основних засобiв, пов'язанi з пiдтриманням об'єкта в справному працездатному станi i не стосуються процедури ремонту, вiдновлення та замiни. Цi витрати визнаються витратами перiоду в якому вони понесеннi.

Планово-попереджувальнi ремонти, якi проводяться з перiодичнiстю не менше 1 року, вважаються окремим компонентом основних засобiв i амортизуються на прямолiнiйнiй основi в термiни, встановленi технiчними умовами їх проведення. У випадку, якщо ремонт проводиться щорiчно, то видатки на його проведення визнаються витратами перiоду, в якому вони понесеннi, i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у категорiї витрат за функцiональним призначенням.

Ремонт виконується для вiдновлення справностi та/або вiдновлення ресурсу основного засобу з можливою замiною або вiдновленням будь-яких його частин, включаючи базовi. У випадках, коли проведенi роботи вiдновлюють первiснi характеристики об'єкта на строк, що перевищує 1 рiк, то видатки на проведення таких ремонтiв, збiльшують балансову вартiсть об'єктiв таких основних засобiв. Такi видатки вiдображаються як зменшення суми нарахованого зносу вiдремонтованих об'єктiв, а у разi недостатностi суми зносу - на збiльшення первiсної вартостi.

Якщо вiдбувається замiна компонента основних засобiв, до якого застосовувався багатокомпонентний облiк, припиняється визнання компоненту, що замiнюється, шляхом припинення визнання його первiсної вартостi та зносу. У разi якщо компонент, що замiнюється, не є повнiстю замортизованим, то незамортизована частина первiсної вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат. Якщо вiдбувається замiна компонента основних засобiв, до якого не застосовувався багатокомпонентний облiк, понесенi видатки, що не призводять до збiльшення економiчних вигiд, а понесенi для  пiдтримання первiсно очiкуваних економiчних вигiд, облiковуються як замiна компонента, що зумовлює припинення визнання замiненого компоненту (частини) об'єкту основного засобу (в сумi зносу та первiсної вартостi) та визнання нового компоненту об'єкту основних засобiв в сумi понесених видаткiв. Припинення визнання замiненого компонента (частини) основного засобу здiйснюється з одночасним списанням суми нарахованого зносу, а за його недостатностi - шляхом визнання у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат. 

Модернiзацiя об'єкта основних засобiв призводить до отримання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують первiсно очiкуванi нормативнi показники iснуючого об'єкта основних засобiв. Такими вигодами є пiдвищення продуктивностi об'єкта основних засобiв.

Витрати на модернiзацiю збiльшують його балансову вартiсть через збiльшення первiсної вартостi. 

Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були понесенi. Загальнi принципи облiку витрат Товариства представленi в главi 17 "Витрати" цього роздiлу.

Подальша оцiнка основних засобiв

У своїй звiтностi Товариство використовує модель облiку за собiвартiстю.

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Перегляд облiкових оцiнок щодо основних засобiв (термiн корисної служби, метод амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть тощо) здiйснюється щонайменше на рiчну звiтну дату (або на дату рiчної iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної дати), або частiше, за наявностi явних свiдчень їх змiн.

У разi зниження iнтенсивностi використання основних засобiв здiйснюється перегляд облiкових оцiнок в частинi очiкуваного термiну корисного використання з одночасним переглядом методу амортизацiї на дату такого перегляду.

Облiк знецiнення основних засобiв

Резерв знецiнення об'єктiв основних засобiв накопичується на контрактивному рахунку основних засобiв, який додатково вводиться в систему бухгалтерського облiку з метою додаткового контролю накопиченої iнформацiї щодо зменшення корисностi окремого  об'єкту.

На кожну дату складання рiчної звiтностi  Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе зменшення корисностi основних засобiв. Зазначену оцiнку наявностi ознак знецiнення проводить Комiсiя по роботi з необоротними активами, вiдповiдно до вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Ознаками зменшення корисностi можуть бути:

iстотнi змiни, що мали негативнi наслiдки для Товариства, вiдбулися протягом перiоду або очiкуються в найближчому майбутньому в технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умовах, в яких працює Товариство, або на ринку, для якого призначений вiдповiдний актив;

протягом перiоду iстотно збiльшилися ринковi процентнi ставки або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй, i цi збiльшення, ймовiрно, вплинуть на ставку дисконту, яка використовується при обчисленнi вартостi використання активу, i iстотно зменшать суму його очiкуваного вiдшкодування;

балансова вартiсть чистих активiв Товариства перевищує її ринкову капiталiзацiю;

є докази старiння або фiзичного пошкодження активу;

у звiтному роцi вiдбулись суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на Товариство, або такi змiни очiкуються в найближчому майбутньому i вони змiнять iнтенсивнiсть або спосiб нинiшнього чи запланованого використання активу. До числа таких змiн вiдносяться: простiй активу, плани припинення або реструктуризацiї дiяльностi, в якiй використовується актив, плани реалiзацiї активу до настання ранiше визначеної дати вибуття, а також переоцiнка термiну корисної служби активу з визначеного в невизначений.

результати використання активу гiрше прогнозованих.

У разi виявлення наведених вище або iнших ознак зменшення корисностi певного активу або групи активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв вiдносно незалежно вiд iнших активiв, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу або групи активiв.

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв суттєво менша їх балансової вартостi, такий об'єкт або група об'єктiв вважається знецiненими, i потрiбно нарахувати резерв пiд знецiнення. 

Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування для окремого активу, то Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування для одиницi, що генерує грошовi кошти.

Резерв пiд знецiнення по об'єктах, якi облiковуються за собiвартiстю, включається до складу iнших витрат перiоду. 

Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, встановлених Комiсiєю по роботi з необоротними активами.

Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв встановлюється  Комiсiєю по роботi з необоротними активами.

Нарахування амортизацiї на актив починається з моменту готовностi активу до експлуатацiї i нараховується щомiсячно до дати припинення його визнання.

Амортизацiя об'єктiв iнших необоротних активiв, включених до складу "Малоцiнних необоротних матерiальних активiв" нараховується в момент готовностi до експлуатацiї у сумi 100% собiвартостi.

Покомпонентний облiк об'єктiв ОЗ

Для великих, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв, складний комплекс розбивається на окремi агрегати, установки або модулi, кожен з яких внутрiшньо досить однорiдний, виконаний на єдиному технологiчному рiвнi, продається в зборi та має термiн корисного використання, вiдмiнний вiд решти об'єкта. Кожен з таких компонентiв приймається як окремий об'єкт аналiтичного облiку основних засобiв.

Товариство застосовує покомпонентний облiк для нововведених багатокомпонентних основних засобiв, а також для багатокомпонентних основних засобiв, якi модернiзуються, починаючи з 01 сiчня 2019 року. Склад компонентiв основного засобу затверджується технiчними службами Товариства окремим наказом по Товариства. Для всiх компонентiв розраховуються iндивiдуальнi термiни корисної служби. Усi компоненти основного засобу вiдображаються в складi тiєї групи основних засобiв, у якiй вiдображається й вiдповiдний основний об'єкт основних засобiв.

Якщо об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, то такий великомасштабний техогляд визнається субiнвентарним об'єктом основного засобу на дату його визнання за рiшенням комiсiї з введення основних засобiв в експлуатацiю.

Припинення визнання

Товариство припиняє визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:

пiсля вибуття, або

коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.

Прибуток чи збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв, слiд включати до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСБО 16 "Оренда" не вимагає iншого пiсля продажу з подальшою орендою). Прибутки не слiд класифiкувати як продаж.

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв, слiд визнавати як рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта.

При прийняттi рiшення про продаж об'єкта основних засобiв, вiн класифiкується як необоротний актив, призначений для продажу, та вiдображається в облiку вiдповiдно до Глави 9 Роздiлу 2 Облiкової полiтики.

Визнання видаткiв на створення основних засобiв та iнших необоротних активiв

Активи у стадiї створення включають в себе видатки, безпосередньо пов'язанi зi створенням (придбанням) iнвестицiйної нерухомостi, основних засобiв та нематерiальних активiв, включаючи аванси на їх придбання. 

Одиницею облiку активiв у стадiї створення можуть бути:

iнвестицiйна нерухомiсть;

iнвентарний об'єкт у визначеннi, що використовується для цiлей облiку основних засобiв;

найменування нематерiальних активiв;

дослiдно-конструкторський проект як комплекс робiт з розроблення технiчної документацiї i технологiї виготовлення дослiдних зразкiв (дослiдних партiй), виробiв нової технiки, приладiв, апаратури i технологiчних засобiв, машин, систем, комплексiв, речовин, нових матерiалiв та обладнання для їх виробництва, автоматизованих систем, програм та програмних продуктiв для обчислювальних машин, систем i комплексiв, модернiзацiї технiки, приладiв i апаратури, якi iснують, iз метою пiдвищення їхнiх функцiональних показникiв i властивостей, зокрема продуктивностi, якостi та експлуатацiйної надiйностi за умови вiдповiдностi зазначеним у п. 57 МСБО 38 "Нематерiальнi активи" критерiям.

Активи у стадiї створення класифiкуються за наступними групами:

iнвестицiйна нерухомiсть у стадiї створення;

основнi засоби у стадiї створення;

нематерiальнi активи у стадiї створення;

iншi об'єкти у стадiї створення;

аванси на придбання (створення) за групами активiв.

Первiсна i подальша оцiнка активiв у стадiї створення здiйснюється за собiвартiстю понесених видаткiв.

Видатки на створення активiв для власних потреб капiталiзуються у складi активiв у стадiї створення на вiдповiдних субрахунках рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї". До капiталiзованих видаткiв на створення активiв для власних потреб включаються лише прямi витрати (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати). Не можуть бути капiталiзованi видатки на створення активiв для власних потреб, що вiдносяться до таких витрат: загальновиробничi витрати, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут. 

Якщо капiталiзацiя витрат на активи у стадiї створення припиняється i не вiдновлюється протягом 3 мiсяцiв, такi активи пiдлягають оцiнцi на предмет вiдповiдностi критерiям визнання та / або наявностi ознак знецiнення.

Якщо пiдприємство здiйснює освоєння нової технiки та /або освоєння нових технологiчних процесiв та / або освоєння виробництва нових видiв продукцiї безпосередньо на виробництвi (в цеху та iн.), то видатки, пов'язанi з освоєнням нових виробництв та агрегатiв, якi не призводять до визнання нематерiального активу, вiдносяться до витрат перiоду i подаються у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат.

Припинення визнання активiв у стадiї створення вiдбувається:

на дату готовностi активу приносити економiчнi вигоди у заздалегiдь запланованих цiлях з одночасним визнанням об'єкту iнвестицiйної нерухомостi, або об'єкту основних засобiв, або нематерiального активу, або 

на дату встановлення невiдповiдностi критерiям визнання або наявного знецiнення з одночасним визнанням iнших витрат у звiтi про прибутки i збитки та iншого сукупного доходу.

Активи у стадiї створення подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi необоротних активiв окремою статтею, а у разi її несуттєвостi в складi тих активiв, видатки на створення яких були понесенi.

 Облiк передплат за основнi засоби

У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти основних засобiв, сума передоплати вiдображається в роздiлi Звiту про фiнансовий стан "Необоротнi активи" у складi активiв у стадiї створення, да деталiзуються у примiтках до фiнансової звiтностi.





Нематерiальнi активи 

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення основних критерiїв визнання i методiв облiку нематерiальних активiв, а також методи оцiнки їх балансової вартостi. Визнання, оцiнка, подання та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

Класифiкацiя 

Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище)

група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо)

група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi

група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi

група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi

група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо)



Визнання та оцiнка

Одиницею облiку є окремий об'єкт (найменування) нематерiальних активiв.

Товариство визнає об'єкт як нематерiальний актив, якщо вiн вiдповiдає:

визначенню нематерiального активу

критерiям визнання:

iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з цим активом майбутнi економiчнi вигоди; i

собiвартiсть даного активу може бути достовiрно оцiнена.

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не готовi надавати економiчнi вигоди, вiдображаються у склад активiв у стадiї створення. Пiсля готовностi до використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.

Видатки, якi капiталiзуються у первiснiй вартостi активу включають:

цiну його придбання, пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та

ввiзне мито;

невiдшкодовуванi податки;

витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану; 

гонорари спецiалiстам, виплаченi безпосередньо в результатi приведення активу до робочого стану; та

витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу. 

У разi коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на негрошовi активи, або на комбiнацiю грошових i негрошових активiв, їх собiвартiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має комерцiйного змiсту, або справедлива вартiсть i отриманого, i вiдданого активу можна достовiрно оцiнити. Якщо придбаний актив не можна оцiнити за справедливою вартiстю, його собiвартiсть визначається за балансовою вартiстю переданого активу. Критерiї визначення чи має операцiя обмiну комерцiйну сутнiсть представленi в п. 1.3 "Визнання i постановка на облiк основних засобiв".

При визначеннi собiвартостi нематерiального активу, створеного Товариством, всi витрати, понесенi при його створеннi, розподiляються на:

витрати стадiї дослiдження;

витрати стадiї розробки.

До дослiдницької дiяльностi вiдноситься:

дiяльнiсть, спрямована на отримання нових знань;

пошук, оцiнка та остаточний вiдбiр результатiв дослiдження або iнших знань;

пошук альтернативних матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг; 

формулювання, проектування, оцiнка та остаточний вiдбiр можливих альтернатив для нових або вдосконалених матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.

На стадiї дослiджень витрати по створенню нематерiального активу завжди визнаються Товариством витратами в перiодi їх виникнення i не вiдносяться на вартiсть нематерiального активу. 

Етап дослiджень, що виконуються для власних потреб, включає: аналiз ринку, виготовлення макетiв, проведення випробувань, оформлення технiчного звiту тощо. Етап дослiджень, що виконуються для власних потреб, завершується розробкою технiко-економiчного обгрунтування, технiчного завдання i планової документацiї. Таку оцiнку проводить Комiсiя по роботi з необоротними активами.

Операцiї на стадiї розробки включають:

проектування, конструювання та випробовування дослiдних зразкiв i моделей; 

проектування iнструментiв, шаблонiв, форм i штампiв;

проектування, конструювання та експлуатацiю дослiдної установки;

проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.

Видатки на розробки до прийняття рiшення щодо технiчної здiйсненностi i комерцiйної доцiльностi проекту у стадiї розробок, аналогiчно витратам на дослiдження, визнаються витратами того перiоду, в якому вони були понесенi та подаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат.

Витрати, понесенi на стадiї розробки, капiталiзуються i визнаються елементами вартостi нематерiального активу тiльки тодi, коли Товариство може продемонструвати наявнiсть всiх наведених нижче умов:

технiчну та економiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу так, щоб вiн був доступний для використання або продажу;

свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;

свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;

те, як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi економiчнi вигоди. Серед iншого, Товариство повинна продемонструвати наявнiсть ринку для результатiв нематерiального активу або самого нематерiального активу, або, якщо передбачається його внутрiшнє використання, кориснiсть такого нематерiального активу;

доступнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки i для використання або продажу нематерiального активу;

здатнiсть надiйно оцiнити витрати, пов'язанi з нематерiальним активом в ходi його розробки.

Вартiсть нематерiального активу, створеного Товариством, включає всi витрати на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання за призначенням, в тому числi:

витрати на матерiали i послуги, використанi при створеннi нематерiального активу;

витрати на оплату працi персоналу, безпосередньо задiяного в створеннi нематерiального активу;

будь-якi витрати, що мають безпосереднє вiдношення до нематерiального активу, такi як мито за реєстрацiю юридичного права i амортизацiя патентiв i лiцензiй, якi використовуються для створення нематерiального активу.

Статтi, зазначенi нижче, не є елементами вартостi нематерiального активу, створеного Товариством:

витрати на збут, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати, якщо тiльки цi витрати не мають безпосереднього вiдношення до пiдготовки активу до використання; 

витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацiєю активу.

Пiсля прийняття рiшення щодо технiчної здiйсненностi i комерцiйної доцiльностi, витрати на розробки, що здiйснюються для власних потреб, капiталiзуються i подаються у звiтi про фiнансовий стан в складi активiв у стадiї створення. Капiталiзованi видатки на розробки у складi активiв у стадiї створення на кожну промiжну та звiтну дати оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо собiвартостi нематерiальних активiв.

Капiталiзованi видатки на розробки у складi активiв у стадiї створення на кожну промiжну та звiтну дати аналiзуються на предмет знецiнення вiдповiдно до вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". У разi виявлення ознак знецiнення, сума знецiнення подається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат. Вiдповiдно, сума вiдновлення корисностi у разi зникнення ознак знецiнення  подається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших доходiв.

На дату вiдповiдностi критерiям визнання нематерiальним активом капiталiзованi видатки на розробки рекласифiкуються до складу нематерiальних активiв за найменшою вартiстю: собiвартiстю або сумою очiкуваного вiдшкодування. Якщо собiвартiсть капiталiзованих видаткiв на розробки перевищує суму очiкуваного вiдшкодування, то  таке перевищення визнається витратами того перiоду, в якому здiйснено рекласифiкацiю, та подається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат.

Видатки на випробування - видатки, якi понесенi пiдприємством для випробування об'єктiв дослiджень i  розробок. Такi видатки визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були понесенi, та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших операцiйних  витрат, незалежно вiд результату випробування.

Якщо результат розробки не вiдповiдає очiкуванням, сума капiталiзованих видаткiв визнається  витратами того звiтного перiоду, в якому вiдбулись змiни в оцiнках технiчної здiйсненностi i комерцiйної доцiльностi, та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат.

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, понесенi пiсля його покупки або створення, визнаються Товариством в якостi витрат в перiодi їх виникнення, за винятком тих випадкiв, коли:

цi витрати збiльшують майбутнi економiчнi вигоди вiд використання нематерiального активу понад визначених на початок; 

цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

При дотриманнi зазначених вище умов наступнi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, включаються у вартiсть вiдповiдного нематерiального активу.

Видатки на дослiдження i розробки, що виконуються на замовлення клiєнтiв капiталiзуються у складi незавершеного виробництва i подаються у звiтi про фiнансовий стан в складi оборотних активiв (запасiв). 

Видатки на дослiдження i розробки, що виконуються на замовлення клiєнтiв включають:

матерiальнi витрати (з вирахуванням вартостi зворотних вiдходiв) (сировина та матерiали, купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, паливо i енергiя на технологiчнi цiлi тощо);

витрати на оплату працi (основна та додаткова заробiтна плата виробничих працiвникiв);

вiдрахування на соцiальнi заходи;

амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв;

загальновиробничi витрати;

iншi витрати.

Видатки на дослiдження i розробки, що виконуються на замовлення клiєнтiв, капiталiзуються в сумi понесених витрат вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси".

Завершенi роботи з дослiджень i розробок, якi можуть бути переданi клiєнту, рекласифiкуються до готової продукцiї, яка вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в складi оборотних активiв (запасiв). При визнаннi доходу, що виникає при передачi результатiв робiт з дослiджень i розробок на замовлення клiєнтiв, одночасно визнається собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, якi подається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

При придбаннi програм разом iз обладнанням, на якому вони встановленi, без видiлення вартостi програмного продукту або якщо програмне забезпечення використовується виключно з цим обладнанням i не може бути вiдокремлене, вартiсть таких програм включається до вартостi обладнання.

Подальша оцiнка нематерiальних активiв

Пiсля первiсного визнання в якостi активу, нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя нематерiальних активiв

Товариство повинна визначити термiн корисного використання активу. Товариство розглядає нематерiальний актив, який має необмежений термiн корисної служби, якщо аналiз всiх вiдповiдних факторiв вказує на вiдсутнiсть передбачуваної межi у перiодi, протягом якого, як очiкується, даний актив буде генерувати чистi надходження грошових коштiв в Товариство.

Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання нараховується щомiсячно, з дати готовностi активу до експлуатацiї. Термiн корисного використання нематерiальних активiв може обмежуватися термiном використання, визначеним умовами контракту з придбання або використання нематерiального активу, судженнями фахiвця (наприклад, системного адмiнiстратора для програмного забезпечення) або максимального термiну, встановленого законодавством, але не бiльше 10 рокiв.

Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються витратами, крiм випадкiв, коли вони повиннi включатися до балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби приймається до нуля, якщо iнше не установила комiсiя по роботi з нематерiальними активами.

Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисного використання не пiдлягає амортизацiї.

Амортизацiя нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання не припиняється у разi припинення використання даного активу, крiм випадкiв, коли такий актив повнiстю амортизований або класифiкований як необоротний актив, призначений для продажу (або включений до групи вибуття, класифiкованої як утримувана для продажу).

Товариство тестує нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби на предмет знецiнення шляхом зiставлення суми очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:

на щорiчнiй основi на дату рiчної iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної дати; та

завжди при наявностi ознаки можливого знецiнення нематерiального активу.

Знецiнення нематерiальних активiв (за винятком гудвiлу)

На дату складання рiчного Звiту про фiнансовий стан Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення нематерiального активу. Прикладами таких ознак можуть бути:

зменшення ринкової вартостi активу;

iстотнi змiни технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умов, якi повиннi позначитися на становищi Товариства;

збiльшення ринкової процентної ставки або змiна iнших ринкових показникiв, що впливають на прибутковiсть Товариства.

У разi виявлення будь-якої такої ознаки Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу.

Якщо немає пiдстав вважати, що вигоди вiд використання нематерiального активу перевищують вартiсть його реалiзацiї, то сумою очiкуваного вiдшкодування активу вважається вартiсть його реалiзацiї (i навпаки).

У випадку виникнення складнощiв у визначеннi вартостi реалiзацiї, сумою очiкуваного вiдшкодування активу може вважатися вигода вiд його використання, визначена як дисконтований потiк грошових коштiв, очiкуваних в результатi використання i подальшого продажу цього активу.

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу менше, нiж його балансова вартiсть, балансова вартiсть повинна бути зменшена до суми очiкуваного вiдшкодування. Це зменшення є збитком вiд знецiнення.

Збиток вiд знецiнення негайно визнається як витрати перiоду. При цьому, для рiвномiрного розподiлу змiненої балансової вартостi нематерiального активу в майбутнiх перiодах на систематичнiй основi протягом строку корисної служби, коригується величина амортизацiйних витрат, з урахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо така є).

Припинення визнання нематерiальних активiв

Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або тодi, коли Товариство бiльше не очiкує отримання вiд цього активу будь-яких економiчних вигiд.

Фiнансовий результат, що виникає при припиненнi визнання, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями при продажу та балансовою вартiстю нематерiального активу.



Облiк витрат, пов'язаних з придбанням i користуванням програмним забезпеченням

У договорах на придбання програмного забезпечення можуть бути передбаченi обов'язковi платежi, пов'язанi з використанням програмного забезпечення. 

У разi, коли такi платежi за своєю суттю є частиною вартостi нематерiальних активiв, вони капiталiзуються у вартостi таких нематерiальних активiв в перiодi їх нарахування згiдно з умовами договору та амортизуються разом з об'єктом нематерiальних активiв.

У разi, коли такi платежi за своєю суттю не є частиною вартостi нематерiальних активiв (роялтi), вони визнаються витратами в перiодi їх нарахування згiдно з умовами договору.

Облiк передплат за нематерiальнi активи

У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти нематерiальних активiв, сума передоплати вiдображається в роздiлi Звiту про фiнансовий стан "Необоротнi активи" у складi активiв у стадiї створення, да деталiзуються у примiтках до фiнансової звiтностi.



         Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення основних принципiв i методiв облiку iнвестицiйної нерухомостi, методiв розрахунку i облiку нарахування зносу i амортизацiї. (МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть")

Визнання 

Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:

є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю; 

собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

В окремих випадках частина об'єкта може використовуватися для отримання орендної плати або збiльшення капiталу, а iнша частина - для виробництва або постачання товарiв чи послуг, або для адмiнiстративних цiлей. Якщо такi частини об'єкта можуть бути реалiзованi незалежно один вiд одного (або незалежно один вiд одного вiдданi в оренду), Товариство враховує зазначенi частини об'єкта окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна реалiзувати окремо, об'єкт вважається iнвестицiйною нерухомiстю тiльки в тому випадку, якщо лише незначна частина цього об'єкта (менше 50 вiдсоткiв) призначена для виробництва або постачання товарiв чи послуг, або для адмiнiстративних цiлей. 

Iнвестицiйна нерухомiсть подається у звiтi про фiнансовий стан у складi необоротних активiв окремою статтею.

Оцiнка при визнаннi

Iнвестицiйну нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд включати до первiсної оцiнки.

Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi видатки охоплюють, наприклад, гонорари за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

Собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi не збiльшується на суму:

витрат, пов'язаних iз введенням її в дiю (якщо вони не є необхiдними для приведення нерухомостi до робочого стану вiдповiдно до намiрiв управлiнського персоналу); 

операцiйних збиткiв, понесених до того, як iнвестицiйна нерухомiсть досягає запланованого рiвня експлуатацiї, 

наднормативних сум вiдходiв матерiалiв, оплати працi або iнших ресурсiв, витрачених пiд час будiвництва або полiпшення цiєї нерухомостi. 

Якщо оплату за iнвестицiйну нерухомiсть вiдстрочено, її собiвартiстю є грошовий еквiвалент цiни. Рiзниця мiж цiєю сумою та загальною сумою платежiв визнається як витрати на вiдсотки за перiод надання кредиту.

Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi

В якостi своєї Облiкової полiтики Товариство приймає модель первiсної вартостi i застосовує обрану Облiкову полiтику до всiх об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якщо МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" не встановлено iншi вимоги.

Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється згiдно ст.1 Роздiлу 2 Облiкової полiтики.

Переведення

Переведення об'єкта до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї дозволяється тiльки при змiнi способу його використання, а саме:

власник починає займати нерухомiсть - об'єкт переводиться з категорiї iнвестицiйної нерухомостi до категорiї нерухомостi, зайнятої власником;

починаються заходи з метою продажу об'єкта нерухомостi - об'єкт перекласифiкується з iнвестицiйної нерухомостi до категорiї запасiв;

закiнчується перiод, протягом якого власник займає нерухомiсть - об'єкт перекласифiкується з нерухомостi, зайнятої власником, до категорiї iнвестицiйної нерухомостi;

об'єкт передається в оренду третiй сторонi за договором операцiйної оренди - об'єкт переводиться до iнвестицiйної нерухомостi;

Вибуття

Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття.

Вибуття iнвестицiйної нерухомостi може здiйснюватися шляхом продажу або укладання угоди про фiнансову оренду. Датою вибуття iнвестицiйної нерухомостi є дата, коли реципiєнт отримує контроль над iнвестицiйною нерухомiстю вiдповiдно до вимог щодо визначення моменту часу, коли задовольняється зобов'язання щодо виконання, викладених в МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" та МСФЗ 16 "Оренда" застосовується при вибуттi шляхом укладання угоди про фiнансову оренду або продажу майна з його подальшою орендою.

Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi, слiд визначати як рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i визнавати їх в прибутку або збитках (за винятком випадкiв, коли МСФЗ 16 "Оренда" вимагає iншого пiдходу до продажу майна з його зворотною орендою) у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.





         Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Загальна iнформацiя 

Дана глава визначає порядок визнання, оцiнки, подання та розкриття необоротних активiв, утримуваних для продажу, та припиненої дiяльностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть". 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть - це непоточний актив (або лiквiдацiйна група) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання.

Класифiкацiя необоротних активiв (або лiквiдацiйних груп) як утримуваних для продажу

Необоротнi активи класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть вiдшкодовується в результатi здiйснення продажу, а не шляхом подальшої експлуатацiї в Товариства. Для класифiкацiї необоротного активу як утримуваного для продажу, актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високоймовiрним.

Щоб пiдвищити ймовiрнiсть продажу, управлiнський персонал вiдповiдного рiвня повинен скласти план продажу активу (або лiквiдацiйної групи) та iнiцiювати програму щодо визначення покупця i виконання плану. Крiм того, актив (або лiквiдацiйну групу) мають активно просувати для продажу на ринку за цiною, помiркованою з огляду на його поточну справедливу вартiсть. Очiкується, що продаж буде визнано завершеним протягом одного року, починаючи з дати класифiкацiї (за винятком окремих випадкiв), а дiї, вчиненi для виконання плану, повиннi свiдчити про неможливiсть вiдмiни цього плану або внесення до нього будь-яких важливих змiн. Затвердження Державним концерном "УКРОБОРОНПРОМ" плану продажу активiв слiд розглядати як частину оцiнки того, що продаж є високоймовiрним.

Окремi випадки щодо подовження перiоду завершення продажу за межi одного року:

подовження перiоду завершення продажу не заважає класифiкувати актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу, якщо затримка була спричинена подiями чи обставинами, якi перебувають поза контролем суб'єкта господарювання,

є достатнi свiдчення того, що суб'єкт господарювання продовжує виконувати план продажу активу (або лiквiдацiйної групи). 

Такi випадки повиннi вiдповiдати критерiям, наведеним в Додатку Б до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", зокрема, укладено тверду угоду щодо купiвлi-продажу такого активу, вчасно вчиняються необхiднi дiї у вiдповiдь на умови, якi перешкоджають такому продажу, тощо.

Операцiя продажу може бути здiйснена шляхом обмiну одних непоточних активiв на iншi непоточнi активи, якщо такий обмiн має комерцiйну сутнiсть вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основнi засоби, якi планується перевести на консервацiю, не належать до необоротних активiв для продажу.

Необоротнi активи для продажу перестають класифiкуватися як такi, якщо критерiї визнання бiльше не дотримуються.

Класифiкацiя необоротних активiв, яких збираються позбутися

Товариства не слiд класифiкувати необоротний актив (або лiквiдацiйну групу), якого збираються позбутися, як утримуваний для продажу, оскiльки його балансова вартiсть в основному вiдшкодовуватиметься пiд час поточного використання. Проте якщо лiквiдацiйна група, активiв якої збираються позбутися, вiдповiдає критерiям визнання активiв утримуваним для продажу, то суб'єкт господарювання подає результати i потоки грошових коштiв лiквiдацiйної групи як припинення дiяльностi на дату припинення використання цiєї лiквiдацiйної групи. Необоротнi активи (або лiквiдацiйнi групи), яких збираються позбутися, включають непоточнi активи (або лiквiдацiйнi групи), що повиннi використовуватися до кiнця строку їх економiчного використання, а також непоточнi активи (або лiквiдацiйнi групи), якi слiд лiквiдувати в iнший спосiб, нiж продаж. 

Товариства не слiд облiковувати необоротний актив, який було тимчасово вилучено з використання, як актив, якого збираються позбутися.

Оцiнка необоротного активу

Товариство оцiнює необоротний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. 

Безпосередньо перед класифiкацiєю активiв як необоротнi активи, утримуванi для продажу, проводиться оцiнка справедливої вартостi цих активiв за вирахуванням витрат на продаж. 

Якщо очiкується, що продаж здiйснюватиметься довше нiж рiк, Товариство оцiнює витрати на продаж за їх теперiшньою вартiстю. Будь-яке збiльшення поточних витрат на продаж, яке виникає з плином часу, повинно вiдображатися у звiтi про прибутки та збитки як фiнансовi витрати.

Якщо основнi засоби класифiкованi як необоротнi активи, утримуванi для продажу, то вони не пiдлягають амортизацiї. 

Товариство подає у звiтi про фiнансовий стан непоточний актив, класифiкований як утримуваний для продажу, та активи лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу, окремо вiд iнших активiв. Зобов'язання лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу, подаються у звiтi про фiнансовий стан окремо вiд iнших зобов'язань. Такi активи i зобов'язання не згортаються i надаються як єдина сума. Основнi класи активiв та зобов'язань, класифiкованих як утримуванi для продажу, розкриваються окремо у звiтi про фiнансовий стан або в примiтках Товариство подає окремо будь-якi сукупнi прибутки або витрати, визнанi безпосередньо в iнших сукупних прибутках, якi вiдносяться до непоточного активу (лiквiдацiйної групи), класифiкованого як утримуваний для продажу.

Коригування балансової вартостi необоротного активу, який перестає класифiкуватися як необоротнi активи, утримуванi для продажу, враховується як дохiд того перiоду, в якому критерiї визнання перестали дотримуватися. 

Дохiд або втрати вiд припинення визнання необоротних активiв, утримуваних для продажу, визначаються як рiзниця мiж чистим доходом вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу на дату припинення визнання, та визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в перiодi припинення визнання даного активу i подаються згорнуто у складi iнших доходiв (витрат).



         Облiковi полiтики щодо оренди

Загальна iнформацiя

Дана глава визначає основнi принципи i методи ведення бухгалтерського облiку орендних операцiй.

Визнання, оцiнка, подання та розкриття операцiй, активiв i зобов'язань з оренди здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 16 "Оренда".

Визначення орендних операцiй

Об'єктом облiку в операцiях оренди є окремий договiр оренди.

Якщо договiр оренди має опцiю пролонгацiї i очiкується, що Товариство скористається таким правом пролонгацiї, розрахунковим перiодом для оцiнки прав оренди i зобов'язань з оренди приймається:

за об'єктами нерухомостi - 10 рокiв;

за iншими об'єктами - 3 роки.

Пiсля первiсного визнання у сумi теперiшньої вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на дату визнання, оцiнка активу у виглядi права оренди здiйснюється за первiсною вартiстю, крiм виключень, передбачених МСФЗ 16 "Оренда". 

Нарахування амортизацiї об'єктiв прав оренди здiйснюється на щомiсячнiй основi, починаючи з дати визнання. Товариство не застосовує спрощення практичного характеру щодо облiку компонентiв, якi не є орендою разом з компонентом, який є орендою. В договорах оренди, в яких Товариство виступає орендарем, компоненти оренди вiдокремлюються вiд компонентiв, якi не є орендою i якi облiковуються згiдно з iншими стандартами (наприклад, комунальнi платежi та iншi додатковi платежi, передбаченi договорами оренди). 

Для цiлей застосування спрощень практичного характеру активами низької вартостi вважаються активи вартiстю менше нiж 30 мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного року. Права оренди об'єктiв низької вартостi не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Оренднi платежi (витрати) в операцiях оренди активiв низької вартостi визнаються лiнiйним методом протягом термiну оренди. 

Активи у виглядi прав оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших необоротних активiв iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi. Зобов'язання за договорами оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших довгострокових i поточних зобов'язань iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi.

Якщо Товариство є орендодавцем, при класифiкацiї оренди в якостi фiнансової або операцiйної використовуються вимоги п.63-64 МСФЗ 16 "Оренда". Розподiл орендних платежiв за договорами фiнансової оренди здiйснюється з використанням ефективної ставки вiдсотка.



Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Загальна iнформацiя 

Дана глава визначає порядок визнання, оцiнки, подання та розкриття податку на прибуток у вiдповiдностi до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток".

Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:

Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.

Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:

тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;

перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;

перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.

Облiковий прибуток - прибуток або збиток за перiод до вирахування податкових витрат.

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).

Податковi витрати (податковий дохiд) - загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв.

Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.

Визнання та оцiнка поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активiв

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди слiд оцiнювати за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду.

Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення слiд визнавати як поточний актив.

Визнання та оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання слiд оцiнювати за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв має вiдображати податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким суб'єкт господарювання передбачає на кiнець звiтного перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань.

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не дисконтуються.

Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим методом шляхом визначення тимчасових рiзниць на кожну звiтну дату мiж податковою базою активiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ.

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу визнається тiльки в тих межах, у яких iснує наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Поточнi та вiдстроченi податки слiд визнавати як дохiд або витрати i включати до прибутку або збитку за перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiї або подiї, яка визнається, в тому самому або в iншому перiодi поза прибутком або збитком, зокрема:

в iншому сукупному прибутку (наприклад, змiна балансової вартостi, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв),

безпосередньо у власному капiталi (наприклад, коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок перiоду, що виникає внаслiдок змiни облiкової полiтики, яка застосовується ретроспективно, або внаслiдок виправлення помилки).

Вiдстроченi податковi активi i зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан подаються згорнуто.



Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Загальна iнформацiя

Дана глава визначає вiдповiднi критерiї визнання та основи оцiнки, що застосовуються до формування забезпечень, умовних активiв та зобов'язань у вiдповiдностi до вимог МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".

Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою.

Зобов'язання - це заборгованiсть, що виникає як результат минулих подiй, погашення якої призведе до вибуття з Товариства ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду.

Конструктивне зобов'язання - зобов'язання, яке є наслiдком дiй суб'єкта господарювання, коли:

суб'єкт господарювання вказав iншим сторонам, що вiн вiзьме на себе певну вiдповiдальнiсть згiдно з порядком, установленим його минулою практикою, опублiкованими полiтиками чи достатньо конкретною поточною заявою;

як наслiдок, суб'єкт господарювання створив обгрунтоване очiкування у iнших сторiн, що вiн виконає цi зобов'язання.

Обтяжливий контракт - контракт, за яким неминучi витрати на погашення зобов'язання перевищуватимуть очiкуванi економiчнi вигоди вiд контракту.

Подiя, що зобов'язує - подiя, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню зобов'язання.

Умовний актив - це можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання.

Умовне зобов'язання - це:

можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або

iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки,  немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо достовiрно.

Юридичне зобов'язання - зобов'язання, яке виникає внаслiдок:

контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);

законодавства, або

iншої дiї закону.

Забезпечення

Умови визнання забезпечення:

iснує зобов'язання внаслiдок минулої подiї;

ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язання;

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Забезпечення витрат на гарантiйнi зобов'язання створюються за методом вiдсотку вiд суми доходу вiд реалiзацiї або вiд обсягу реалiзацiї товарiв в грошовому виразi. Розмiр вiдсотка встановлюється окремим наказом по Товариству. Створення забезпечень пiд гарантiйнi зобов'язання здiйснюється щомiсячно за результатами реалiзацiї з одночасним визнанням суми забезпечення у собiвартостi реалiзованої продукцiї. Забезпечення витрат на гарантiйнi зобов'язання подається у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних та/або довгострокових зобов'язань (забезпечень) залежно вiд термiну наданої гарантiї. 

При наявностi зобов'язань за обтяжливими контрактами, у яких неминучi витрати на виконання зобов'язань за контрактом перевищують економiчнi вигоди, якi очiкується отримати за ним, Товариство створює забезпечення пiд такi контракти згiдно до пп.66-69 МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". У звiтi про фiнансовий стан забезпечення пiд обтяжливi контракти вiдображаються у складi поточних або довгострокових зобов'язань (забезпечень) залежно вiд термiну дiї контракту.

Забезпечення витрат пiд судовi позови створюються з метою надання користувачам можливостi зрозумiти їх характер, строки i суму. Зобов'язуючою подiєю для визнання забезпечення за судовими позовами є отримання iнформацiї про порушення судового процесу, вiдповiдачем у якому є Товариство. Для визнання забезпечення вартiсна оцiнка судового позову є обов'язковою. Оцiнка забезпечення за судовими позовами є наближеною i здiйснюється на основi дiапазону можливих результатiв закiнчення судового процесу шляхом розрахунку середньозваженої суми, яка враховує очiкуванi суми вiдшкодування та ймовiрнiсть кожного можливого результату. Дiапазон можливих варiантiв грунтується на професiйному судженнi юридичного вiддiлу i здiйснюється на пiдставi реєстру судових справ. Перегляд оцiнки забезпечень пiд судовi позови здiйснюється на дату рiшення суду або на промiжнi i рiчну звiтнi дати, якщо на таку дату рiшення суду ще не винесено. Якщо рiшення суду винесено у перiод мiж датою фiнансової звiтностi i датою її затвердження до випуску, такi подiї розглядаються як коригуючi i вiдображаються вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати". Оцiнка забезпечень пiд судовi позови переглядається лише у разi, якщо протягом перiоду пiсля попередньої оцiнки до дати перегляду оцiнки за судовим позовом вiдбувалися подiї, якi можуть потенцiйно впливати на очiкувану суму вiдшкодування або його ймовiрнiсть. У разi, якщо зазначенi дiї не вiдбувалися, перегляд оцiнки не здiйснюється. Товариство не розкриває iнформацiю про забезпечення, коли таке розкриття може серйозно послабити його позицiю в суперечцi з iншими сторонами (незакiнченi судовi розгляди, спори з податковими органами, позови, що пiдлягають врегулюванню через арбiтражний суд тощо). Створення забезпечень пiд судовi позови здiйснюється з одночасним визнанням адмiнiстративних витрат у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Забезпечення пiд судовi позови подається у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних зобов'язань (забезпечень).

Забезпечення пiд виведення активiв з експлуатацiї створюються за умови iснування обставин, передбачених п. 18 МСБО 16 "Основнi засоби", та первiсної попередньої оцiнки щодо витрат Товариства на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй розташований цей об'єкт. Забезпечення пiд виведення активiв з експлуатацiї формується за рахунок включення їх сум до первiсної вартостi об'єктiв основних засобiв.

Забезпечення на реструктуризацiю формується тiльки тодi, коли виконуються всi умови щодо визнання такого забезпечення у випадках, наведених у параграфах 72 - 83 МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Забезпечення витрат на реструктуризацiю формується за рахунок адмiнiстративних витрат та вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних або довгострокових зобов'язань (забезпечень) залежно вiд плану реструктуризацiї.

Забезпечення пiд агентськi угоди створюються з урахуванням положень кожного окремого договору комiсiї. Забезпечення пiд агентськi угоди створюється на суму комiсiйної винагороди та запланованих витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню комiтентом комiсiонеру. Створення забезпечення пiд агентськi угоди здiйснюється з одночасним визнанням витрат на збут у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Забезпечення пiд агентськi угоди у звiтi про фiнансовий стан визнається у складi поточних зобов'язань (забезпечень). Забезпечення пiд агентськi угоди визнається виключно в тих звiтних перiодах в яких визнається дохiд за конкретним агентським договором.

Забезпечення слiд переглядати на кiнець кожного звiтного перiоду та коригувати для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов'язання, забезпечення слiд сторнувати.

У разi, коли застосовується дисконтування, балансова вартiсть забезпечення збiльшується у кожному перiодi для вiдображення плину часу. Це збiльшення визнають як фiнансовi витрати. Для дисконтування довгострокових забезпечень застосовується ставка додаткового залучення кредитних ресурсiв.

Забезпечення використовується лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було створено з самого початку.

Умовнi активи

Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження економiчних вигiд до суб'єкта господарювання. Прикладом є позов, який суб'єкт господарювання порушує через судовi процеси i результат якого є невизначеним.

Товариство не повинна визнавати умовний актив у Звiтi про фiнансовий стан. Умовний актив повинен розкриватися в Примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрним є надходження економiчних вигiд. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може спричинити визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являється цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним активом i його визнання є належним.

Умовнi зобов'язання

Умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються.

Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли сплата за зобов'язанням малоймовiрна.

У випадках, коли Товариство є солiдарно i окремо вiдповiдальна за зобов'язання, та частина зобов'язання, яка, за очiкуванням, буде погашена iншими сторонами, розглядається як умовне зобов'язання. 

Якщо стає ймовiрним, що вибуття майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для статтi, яка ранiше розглядалася як умовне зобов'язання, Товариство створює забезпечення щодо таких зобов'язань та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi.

Виплати працiвникам

Загальна iнформацiя

Мета даного роздiлу полягає у визначеннi методологiчних засад формування у бухгалтерському облiку та розкриттi iнформацiї про виплати працiвникам. Товариство визнає :

а) зобов'язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому;

б) витрати, якщо Товариство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам.

Визнання, оцiнка, подання та розкриття всiх виплат працiвникам, крiм тих, в яких застосовується МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам". 

Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:

Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, що їх надає Товариство в обмiн на послуги, наданi працiвниками, або при звiльненнi.

Короткостроковi виплати працiвникам - це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi працiвникiв), що, як очiкується, будуть сплаченi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надають вiдповiднi послуги. 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi працiвникiв та короткострокових виплат працiвникам), якi пiдлягають сплатi пiсля закiнчення трудової дiяльностi.

Iншi довгостроковi виплати працiвникам - це виплати працiвникам (окрiм виплат по закiнченнi трудової дiяльностi та виплат при звiльненнi), якi не пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.

Виплати при звiльненнi - це виплати працiвникам, якi пiдлягають сплатi в результатi:

а) рiшення Товариства звiльнити працiвника до встановленої дати виходу на пенсiю,

або

б) рiшення працiвника погодитися на добровiльне звiльнення в обмiн на такi виплати.

Програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi - це офiцiйнi або неофiцiйнi угоди, згiдно з якими Товариство здiйснює виплати по закiнченнi трудової дiяльностi одному або кiльком працiвникам.

Програми з визначеним внеском - це програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, згiдно з якими Товариство сплачує фiксованi внески окремому суб'єктовi господарювання (фонду) i не матиме юридичного чи конструктивного зобов'язання сплачувати подальшi внески, якщо фонд не матиме достатньо активiв для сплати всiх виплат працiвникам, пов'язаних з їхнiми послугами у поточному та попереднiх перiодах.

Програми з визначеними виплатами - це програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, крiм програм з визначеним внеском.

Чистий вiдсоток за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою - це змiна протягом перiоду чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою, що виникає з плином часу.

Переоцiнки чистого зобов'язання (активу) за визначною виплатою охоплюють:

а) актуарнi прибутки та збитки;

б) прибуток вiд активiв програми, за винятком сум, включених до чистого вiдсотка за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою; та

в) будь-яку змiну впливу "стелi" активу, за винятком сум, включених до чистого вiдсотка за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою.

Актуарнi прибутки та збитки - це змiни теперiшньої вартостi зобов'язання за визначеною виплатою, що виникають внаслiдок:

а) коригування на основi набутого досвiду (вплив рiзниць мiж попереднiми актуарними припущеннями i тим, що фактично вiдбулося);

б) впливу змiн актуарних припущень.

	Класифiкацiя

Виплати працiвникам включають:

а) короткостроковi виплати працiвникам, 

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;

в) iншi довгостроковi виплати працiвникам;

г) виплати при звiльненнi (вихiдна допомога): виплати працiвникам при їх звiльненнi до часу виходу на пенсiю.

Виплати працiвникам включають виплати, якi надаються працiвникам або їх утриманцям чи бенефiцiарам та можуть бути наданi у формi грошових виплат (або надання товарiв чи послуг) безпосередньо працiвникам, їхнiм дружинам / чоловiкам, дiтям чи iншим утриманцям або iншим особам, наприклад, страховим Товариством.

План участi у прибутках, премiальнi системи та винагороди по закiнченню трудової дiяльностi визначенi Колективним договором Товариства.

Короткостроковi виплати працiвникам

Короткостроковi виплати працiвникам включають вказанi далi статтi, якщо очiкується, що вони будуть повнiстю сплаченi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надавали вiдповiднi послуги: 

o	заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення;

o	оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть;

o	премiювання, в тому числi за результатами роботи за звiтний перiод;

o	негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);

Товариство не здiйснює перекласифiкацiю короткострокової виплати працiвниковi, якщо очiкування Товариства щодо часу розрахунку тимчасово змiнилися. Проте, якщо змiнилися характеристики виплати (наприклад, вiдбувся перехiд вiд ненакопичувальної виплати до накопичувальної виплати) або якщо змiна очiкувань часу розрахунку не є тимчасовою, тодi необхiдно проаналiзувати, чи вiдповiдає виплата визначенню короткострокової виплати працiвникам.

Якщо працiвник надав послуги Товариства протягом облiкового перiоду, то недисконтовану суму короткострокових виплат працiвникам, очiкуваних до сплати в обмiн на цi послуги, Товариство визнає:

а) як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство визнає це перевищення як актив (сплаченi авансом витрати) тiєю мiрою, якою цей аванс приведе, наприклад, до зменшення майбутнiх платежiв або грошового вiдшкодування (якщо сума виплачених коштiв працiвнику є бiльшою нiж нарахована заробiтна плата за звiтний перiод, то виплачене перевищення визнається активом - як сплаченi аванси);

б) як витрати, якщо iнший МСФЗ не вимагає або не дозволяє включення виплат у собiвартiсть активу (наприклад: МСБО 2 "Запаси" та МСБО 16 "Основнi засоби").

Товариство сплачує соцiальний внесок вiдповiдно до норм чинного законодавства i вiдображає його нарахування у складi витрат на персонал за функцiональним призначенням. Нарахованi соцiальнi внески вiдносяться на витрати того перiоду, у якому вони були понесенi i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд залежно вiд функцiонального призначення витрат з нарахування заробiтної плати працiвникам.

Визнання очiкуваної вартостi короткострокових виплат працiвникам у формi оплачуваної вiдсутностi на роботi здiйснюється таким чином:

або

а) у разi накопичуваної оплати за перiоди вiдсутностi, якщо працiвники надають послугу, яка збiльшує їхнi права на майбутню оплату перiодiв вiдсутностi (якщо це передбачено колективним договором);

або

б) у разi ненакопичуваної оплати перiодiв вiдсутностi, якщо працiвник вiдсутнiй на роботi (звичайнi лiкарнянi згiдно дiючого законодавства).

Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi.

Виплати за невiдпрацьований час, що не пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому перiодi, у якому час вiдсутностi працiвника на роботi пiдлягає оплатi. 

Товариство  визнає очiкуванi витрати, пов'язанi з премiюванням, тодi i лише тодi, коли:

а) у Товариства є теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання здiйснити такi виплати в результатi минулих подiй;

б) можна достовiрно оцiнити це зобов'язання.

Теперiшнє зобов'язання iснує тодi i лише тодi, коли у Товариства немає реальної альтернативи, крiм здiйснення платежiв.

При визначеннi величини зобов'язання вiдносно короткострокових винагород працiвникам дисконтування не застосовується й вiдповiднi витрати визнаються в мiру виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв.

Товариство може достовiрно попередньо оцiнити своє юридичне зобов'язання або конструктивне зобов'язання щодо програми премiювання, якщо i тiльки якщо:

а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати;

б) Товариство визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено до випуску,

або

в) минула практика Товариства  чiтко вказує на суму її конструктивного зобов'язання.

Якщо не очiкується, що виплати, пов'язанi з премiюванням, будуть погашенi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надають вiдповiднi послуги, цi виплати є iншими довгостроковими виплатами працiвникам.

Виплати по закiнченню трудової дiяльностi

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi включають такi статтi як:

o	пенсiї, пiльговi пенсiї; на пiдприємствi наявнi списки 1 та 2 згiдно з якими виплачуються пiльговi пенсiї;

o	iншi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як страхування життя по закiнченнi трудової дiяльностi та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi

Програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi класифiкуються як програми з визначеним внеском або програми з визначеними виплатами залежно вiд економiчної сутностi програми, яка випливає з її основних умов, визначених колективним договором.

Iншi довгостроковi виплати працiвникам

Iншi довгостроковi виплати працiвникам включають виплати, якщо не очiкується, що розрахунок за ними не буде повнiстю здiйснений протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надавали вiдповiднi послуги:

o	додатковi оплачуванi перiоди вiдсутностi на роботi ( наприклад, довгостроковi вiдпустки за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку);

o	виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв; 

o	премiї та вiдстрочена компенсацiя в тому випадку, якщо зазначенi виплати здiйснюються пiсля закiнчення дванадцяти мiсяцiв пiсля кiнця звiтного перiоду

o	виплати за тривалою непрацездатнiстю;

o	iншi, за колективним договором.

Визнаючи та оцiнюючи надлишок або дефiцит в iншiй програмi довгострокових виплат працiвникам, Товариство застосовує вимоги з облiку зобов'язань за програмою з визначеною виплатою.

Iншi довгостроковi виплати працiвникам Товариство визнає як чистий пiдсумок, який складається з наведених нижче сум у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли iнший МСФЗ вимагає або дозволяє включати їх до собiвартостi активу:

а) вартiсть послуг;

б) чистий вiдсоток за чистим зобов'язанням (активом) з визначеними виплатами;

в) переоцiнки чистого зобов'язання (актива) за визначеною виплатою.

Однiєю з форм iнших довгострокових виплат працiвникам є виплати за тривалою непрацездатнiстю. Якщо рiвень виплат залежить вiд строку надання послуг, зобов'язання виникає пiд час надання послуг. Оцiнка цього зобов'язання вiдображає ймовiрнiсть того, що виплата буде потрiбною на час, протягом якого очiкується здiйснення виплати. Якщо рiвень виплат є однаковим для будь-якого непрацездатного працiвника незалежно вiд кiлькостi рокiв надання послуг, очiкувана вартiсть цих виплат визнається тодi, коли вiдбувається подiя, що призводить до тривалої непрацездатностi.

Виплати при звiльненнi

Виплати при звiльненнi включають виплати працiвникам при їх звiльненнi до часу виходу на пенсiю (якщо це передбачено законодавством або колективним договором).

Виплати при звiльненнi розглядаються окремо вiд iнших виплат працiвникам, оскiльки подiя, що приводить до виникнення зобов'язання, - це звiльнення працiвника, а не надання ним послуг. Виплати при звiльненнi є наслiдком:

o	або рiшення Товариства звiльнити працiвника; 

o	або рiшення працiвника прийняти запропонованi Товариством виплати в обмiн на звiльнення.

Виплати при звiльненнi не включають виплати працiвникам внаслiдок звiльнення за iнiцiативи працiвника без згоди Товариства або внаслiдок виконання обов'язкових вимог виходу на пенсiю, оскiльки такi виплати є виплатами по закiнченнi трудової дiяльностi.

Виплати при звiльненнi - це, як правило, разовi платежi, але iнодi вони також включають:

а) пiдвищення виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, - або опосередковано через програму виплат працiвникам, або прямо;

б) заробiтну плату до кiнця визначеного перiоду, якщо працiвник бiльше не надає послуги, яка б пiдвищувала економiчнi вигоди Товариства.

Показниками того, що виплата працiвниковi надається в обмiн на послуги, є:

а) виплата залежить вiд надання послуги у майбутньому (в тому числi виплати, якi зростають, якщо послуга продовжує надаватися);

б) виплата надається вiдповiдно до умов програми виплат працiвникам.

Зобов'язання щодо виплат при звiльненнi визнається у разi, якщо Товариство має невiдмовне зобов'язання звiльнити працiвника або кiлькох працiвникiв до досягнення ними пенсiйного вiку або надавати виплати при звiльненнi за власним бажанням згiдно iз законодавством, контрактом чи iншою угодою. 

Виплати при звiльненнi визнаються витратами того перiоду, в якому виникають зобов'язання за такими виплатами. 

Якщо виплати при звiльненнi є пiдвищенням виплат при звiльненнi по завершеннi трудової дiяльностi, то Товариство оцiнює виплати при звiльненнi при первiсному визнаннi, та визнає подальшi змiни, так само як i виплати по завершеннi трудової дiяльностi.

Якщо очiкується, що розрахунок за виплатами при звiльненнi буде здiйснено повнiстю протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому визнано виплату при звiльненнi, то Товариство застосовує вимоги щодо короткострокових виплат працiвникам.

Якщо не очiкується, що розрахунок за виплатами при звiльненнi буде здiйснено повнiстю протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, то Товариство застосовує вимоги щодо довгострокових виплат працiвникам.

Забезпечення

Для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних видаткiв Товариство створює забезпечення на:

o	виплату вiдпусток працiвникам;

o	виплату премiй працiвникам;

o	компенсацiю виплат по пiльговим пенсiям;

o	iншi (згiдно колективного договору).

В залежностi вiд очiкуваного термiну виплати коштiв, забезпечення класифiкуються як:

o	довгостроковi - якщо виплата коштiв очiкується протягом перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв зi звiтної дати;

o	короткостроковi - якщо виплата коштiв очiкується протягом перiоду, що не  перевищує 12 мiсяцiв зi звiтної дати.

Забезпечення слiд визнавати, якщо:

1)	Товариство має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;

2)	ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язання;

3)	можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 

Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. При створеннi резерву приймаються до уваги тiльки тi зобов'язання, якi виникають в результатi минулих подiй, не пов'язаних з майбутнiми дiями Товариства. Забезпечення облiковуються в розрiзi видiв забезпечень з вiдповiдними аналiтичними вiдомостями. Нарахування забезпечення вiдображається як збiльшення зобов'язання з одночасним визнанням витрат за функцiональним призначенням.

Зобов'язання завжди пов'язане з iншою стороною, щодо якої воно iснує. Оскiльки забезпечення завжди є зобов'язанням, прийнятим щодо iншої сторони, то рiшення управлiнського персоналу або правлiння не спричиняє виникнення конструктивного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, якщо до кiнця звiтного перiоду про таке рiшення не повiдомили тим, на кого воно впливає, достатньо конкретно, щоб у них виникло обгрунтоване очiкування того, що суб'єкт господарювання виконає свої зобов'язання.

Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi. При розрахунку забезпечення на виплату вiдпусток та iнших виплат працiвникам в загальну його суму включається сума єдиного соцiального внеску, що припадає на суму нарахованих майбутнiх виплат.

Витрати, пов'язанi з нарахуванням забезпечення на виплату вiдпусток, включаються до складу витрат операцiйної дiяльностi звiтного перiоду залежно вiд функцiонального призначення витрат i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Забезпечення iнших виплат працiвникам (премiй працiвникам) формується вiдповiдно до умов Колективного договору та прийнятих Товариством положень щодо таких виплат i створюється для виплат винагороди за пiдсумками роботи за рiк; винагороди за виконання експортних контрактiв, в тому числi за замовленнями, iншi виплати. Розраховуються забезпечення щомiсячно. Витрати, пов'язанi з нарахуванням забезпечення iнших виплат працiвникам, включаються до складу витрат операцiйної дiяльностi звiтного перiоду залежно вiд функцiонального призначення витрат i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Забезпечення пiд виплати за пiльговими пенсiями визначаються iз залученням вiдповiдного спецiалiста, який володiє необхiдними знаннями (чи кiлькох таких спецiалiстiв), станом на початок та кiнець року у випадку, якщо видатки на вiдшкодування державному Пенсiйному фонду України у попередньому роцi перевищили 300 тис. грн.



Поточнi забезпечення                                                                         тис. грн.

 	Залишок на 01.01.2019 р.	Нараховано	Використано	Залишок на 31.12.2019р.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам	379	8 878	9 139	118

 	Залишок на 01.01.2020р.	Нараховано	Використано	Залишок на 31.12.2020р.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам	118	486	507	97





Виручка та iншi операцiйнi доходи 

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення порядку облiку доходiв Товариства. (МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами")

Визнання та оцiнка

Визнання, оцiнка, подання та розкриття виручки здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" (МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами").

Виручка класифiкується за наступними групами:

вiд реалiзацiї основної продукцiї та послуг (за видами вiдповiдної продукцiї та послуг);

вiд реалiзацiї товарiв;

та iншi види виручки.

Об'єктом облiку виручки є iндивiдуальний контракт з клiєнтом. Пiд контрактом розумiється угода мiж двома або бiльше сторонами, яка породжує юридично захищенi права та обов'язки, яка необов'язково має юридичну форму договору.

Дохiд визнається, коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.

Перегляд оцiнки угод, не визнаних контрактами на попереднi дати внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання, на предмет їх визнання здiйснюється щонайменше на кожну промiжну звiтну дату або за наявностi очевидних подiй, що свiдчать про вiдповiднiсть критерiям визнання.

З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", застосовується метод результатiв, зокрема, аналiз виконання обов'язкiв, завершених на дату оцiнки, що пiдтверджується актами виконаних робiт (наданих послуг).

На раннiх стадiях виконання контракту, за яким виручка має визнаватися прогресивно, коли надiйно оцiнити результат виконання контракту не є можливим, виручка може визнаватися в обсязi понесених витрат. Контракт вважається таким, що знаходиться на раннiй стадiї виконання, якщо при його виконаннi понесено до 5 % його кошторисної вартостi. 

За наявностi компоненту фiнансування в угодах з продажу застосовується спрощення практичного характеру щодо незастосування коригувань виручки, якщо в момент укладення угоди очiкується, що перiод мiж поставкою i оплатою становить не бiльше 12 мiсяцiв.

З метою розподiлу цiни операцiї на обов'язки до виконання використовуються наступнi методи, якi наведенi у порядку зниження прiоритетностi (тобто кожний наступний метод є прийнятним, якщо попереднi застосувати практично неможливо):

окремо взята цiна продажу;

пiдхiд скоригованої оцiнки ринку;

пiдхiд "очiкуванi витрати плюс маржа";

залишкова пiдхiд.

Витрати на укладання контрактiв з клiєнтами вiдповiдно до дозволеного спрощення практичного характеру визнаються як iншi операцiйнi витрати у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у момент їх виникнення, якщо перiод амортизацiї активу, що був би визнаний у противному випадку, не перевищує одного року. У протилежному випадку визнається необоротний актив "Капiталiзованi витрати на укладання контракту" (а у разi не суттєвостi в складi iнших необоротних активiв), який визнається витратами на пропорцiйнiй основi вiдповiдно до виконання обов'язкiв за контрактом з ним пов'язаним. 

Контрактнi активи подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних активiв окремо вiд дебiторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у дебiторську заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання виручки або зi звiтної дати, або як необоротний актив в протилежному випадку.

Контрактнi зобов'язання подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних зобов'язань окремо вiд кредиторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у кредиторську заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання попередньої оплати (чи зобов'язання з повернення) або зi звiтної дати, або як довгостроковi зобов'язання в протилежному випадку.

Якщо iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", вони визнаються вiдповiдно до вищенаведених положень облiкової полiтики. Якщо iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї iнших МСБО i МСФЗ, вони визнаються вiдповiдно до вимог цих стандартiв.

Якщо послуги полягають у виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений перiод часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi надання послуг). 

Якщо виручка вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнена i не iснує iмовiрностi вiдшкодування понесених видаткiв, то виручка не визнається, а понесенi видатки визнаються витратами перiоду в якому були понесенi, i подаються у складi iнших операцiйних витрат у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Товариством укладаються та виконуються договори з Мiнiстерством оборони України вiдповiдно до Закону України "Про державне оборонне замовлення". При передачi Мiнiстерству оборони України виробiв, надання послуг та виконання робiт складається технiчний акт приймання. Дата технiчного акту на приймання не засвiдчує всi критерiї передачi контролю, а лише посвiдчує передачу виробiв для здiйснення технiчних випробувань, а також надання послуг та виконання робiт Замовнику для подальшого погодження договiрної цiни.

Датою визнання виручки за договорами з Мiнiстерством оборони України вважається дата погодження договiрної цiни з генеральним Замовником або дата остаточного прийняття виробiв Замовником.

При реалiзацiї товарiв, готової продукцiї, робiт та послуг за договорами комiсiї (агентськими договорами) виручка визнається за умови дотримання критерiїв, передбачених МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на дату, яка зазначена у звiтi комiсiонера (агента), якщо iнше не передбачено умовами договору, укладеного мiж сторонами (якщо iншi стандарти не вказують, як вiдокремити та/або первiсно оцiнити одну або кiлька частин договору). Сума виручки дорiвнює загальнiй сумi договору комiсiї (агентського договору), а сума видаткiв, що вiдшкодовуються за договором комiсiї (агентським договором) третiм сторонам, включається до витрат на збут в перiодi визнання доходiв за цими договорами комiсiї (агентськими договорами) з одночасним визнанням зобов'язань, якi класифiкуються на довгостроковi i поточнi вiдповiдно до умов договору комiсiї (агентського договору).

З метою перерахунку доходiв i витрат, виражених в iноземнiй валютi, застосовується середньозважений обмiнний курс НБУ. Перiод розрахунку середньозваженого обмiнного курсу складає один мiсяць. Якщо коливання курсу НБУ протягом мiсяця перевищують 10 %, застосовується середньотижневий обмiнний курс НБУ.

Витрати

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення пiдходу до облiку витрат, що утворюють собiвартiсть готової продукцiї, а також iнших витрат звiтного перiоду.

Витратами звiтного перiоду визнавати зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками) Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Класифiкацiя витрат

Облiк витрат на виробництво продукцiї (виконання робiт, надання послуг) здiйснювати у розрiзi кожного окремого замовлення (наряд-замовлення, найменування виробу) за фактичною виробничою собiвартiстю. 

Аналiтичний облiк прямих витрат здiйснювати за статтями калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) та центрами вiдповiдальностi (у розрiзi виробничих пiдроздiлiв). До складу виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) вiдносити:

прямi матерiальнi витрати (сировина i матерiали, купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi, паливо та енергiя на технологiчнi цiлi);

прямi витрати на оплату працi (основна i додаткова заробiтна плата виробничого персоналу та вiдрахування до фондiв соцiального страхування);

роботи послуги виробничого характеру стороннiх органiзацiй;

технологiчний брак та витрати на його усунення;

iншi прямi виробничi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретно визначеного об'єкту витрат.

Перелiк i склад статей виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), загальновиробничих змiнних та постiйних витрат, адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат наведено у Додатках № 3-7 до Облiкової полiтики. 

Витрати на незавершене виробництво накопичувати та облiковувати у розрiзi кожного окремого замовлення (наряд-замовлення, найменування виробу) згiдно iз затвердженою Товариством кодифiкацiєю (шифрами). 

Кодифiкацiя повинна забезпечити можливiсть iдентифiкацiї продукцiї (робiт, послуг) за видами замовникiв: державне оборонне замовлення (у подальшому, також ДОЗ), iнша продукцiя вiйськового призначення для потреб Мiнiстерства оборони України i Нацiональної гвардiї України, продукцiя вiйськового призначення для iноземних замовникiв (на експорт), продукцiя цивiльного призначення для вiтчизняних замовникiв, продукцiя цивiльного призначення для iноземних замовникiв (на експорт), науково-технiчнi i дослiдно-конструкторськi розробки, виготовлення запасних частин i комплектуючих власними силами, виготовлення iншої супутньої продукцiї, iнше. Шифри продукцiї (робiт, послуг) затверджувати (оновлювати) щорiчно окремим наказом по Товариства.

Змiннi загальновиробничi витрати розподiляти на кожен об'єкт (замовлення, наряд-заказ, вирiб, тощо). Базою розподiлу визначити основну заробiтну плату виробничого персоналу.

Питому вагу змiнних загальновиробничих витрат, що пiдлягає розподiлу на кожний окремий об'єкт (замовлення, наряд-заказ, вирiб) визначати виходячи iз питомої ваги основної заробiтної плати працiвникiв, що вiднесена на собiвартiсть такого об'єкта у загальному розмiрi основної заробiтної плати вiдповiдного звiтного перiоду. 

Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляти на кожен об'єкт у разi, якщо такий розподiл можливо здiйснити та вiн є економiчно доцiльний. В якостi бази розподiлу прийняти основну заробiтну плату виробничого персоналу при нормальнiй потужностi. 

За нормальну потужнiсть прийняти обсяг виробництва, визначений фiнансовим планом Товариства на вiдповiдний звiтний перiод (у разi, вiдсутностi затвердженого фiнансового плану, - фактичний обсяг виробництва попереднього звiтного перiоду). 

Постiйнi загальновиробничi витрати, якi Товариства має здiйснювати незалежно вiд обсягiв виробництва та розподiл яких у розрiзi окремих об'єктiв є складним та економiчно недоцiльним, а також нерозподiленi внаслiдок недосягнення показникiв нормальної потужностi постiйнi загальновиробничi витрати, вiдносити до складу собiвартостi реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення.

При цьому, загальна сума розподiлених та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат не може перевищувати фактичну величину постiйних загальновиробничих витрат.

Видатки у виглядi вiдрахувань до Державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ", що визначаються фiнансовим планом Товариства та вiдповiдним наказом Державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ" визнаються витратами перiоду в якому вони понесенi, i подаються у складi iнших операцiйних витрат у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.



Операцiї з пов'язаними сторонами

Загальна iнформацiя 

Метою даного роздiлу є визначення основних принципiв i методiв облiку операцiй з пов'язаними сторонами. 

Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi, зокрема голова та члени спостережної ради, голова правлiння/ради директорiв та члени правлiння/ради директорiв, заступники голови правлiння/ради директорiв (президент, вiце-президенти), головний бухгалтер та його заступники.

Облiк операцiй з пов'язаними сторонами 

Товариство використовує МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" для забезпечення розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, необхiдної для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням пов'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi, в тому числi зобов'язаннями мiж такими сторонами.

Для цiлей складання звiтностi пов'язаними iз Товариством особами вважається:

члени Наглядової Ради ДК "УКРОБОРОНПРОМ";

члени родин (дружин, чоловiкiв, дiтей i батькiв) членiв Наглядової Ради Концерну.

ДК "УКРОБОРОНПРОМ", як юридична особа;

управлiнський персонал Концерну, який надiлений вищими управлiнськими повноваженнями;

члени родин (дружин, чоловiкiв, дiтей i батькiв) управлiнського персоналу Концерну;

пiдприємства, якi входять до складу ДК "УКРОБОРОНПРОМ", як юридичнi особи;

управлiнський персонал пiдприємств-учасникiв Концерну, який надiлений вищими управлiнськими повноваженнями;

члени родин (дружин, чоловiкiв, дiтей i батькiв) управлiнського персоналу пiдприємств-учасникiв Концерну;

управлiнський персонал вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Пiдприємства-учасникiв Концерну без права юридичної особи, який надiлений  вищими управлiнськими повноваженнями;

члени родин (дружин, чоловiкiв, дiтей i батькiв) управлiнського персоналу вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Пiдприємств-учасникiв Концерну без права юридичної особи;

юридичнi особи, що є дочiрнiми (асоцiйованими) по вiдношенню до Пiдприємств-учасникiв Концерну;

управлiнський персонал юридичнi особи, що є дочiрнiми (асоцiйованими) по вiдношенню до Пiдприємств-учасникiв Концерну, який надiлений вищими управлiнськими повноваженнями;

члени родин (дружин, чоловiкiв, дiтей i батькiв) управлiнського персоналу юридичної  особи, що є дочiрнiми (асоцiйованими) по вiдношенню до Пiдприємств-учасникiв Концерну.

Перелiк пов'язаних iз Товариством юридичних i фiзичних осiб встановлюється окремим розпорядчим документом та переглядається щорiчно якомога ближче до дати початку звiтного перiоду. Змiни до перелiку вносяться окремим розпорядчим документом.

Товариство розкриває наступну iнформацiю у фiнансовiй звiтностi:

а) 	вiдносини мiж материнським пiдприємством та його дочiрнiми пiдприємствами;

б) 	iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної з наведених далi категорiй: 

короткостроковi виплати працiвникам; 

виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; 

iншi довгостроковi виплати працiвникам; 

виплати при звiльненнi;

платiж на основi акцiй. 

Товариство розкриває iнформацiю про характер вiдносин з пов'язаними сторонами, а також iнформацiю про такi здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, в тому числi зобов'язання, необхiдну користувачам для розумiння потенцiйного впливу цих вiдносин на фiнансову звiтнiсть: 

a) 	суму операцiй; 

б) 	суму залишкiв заборгованостi, в тому числi зобов'язання, а також: його строки та умови, включаючи iнформацiю про наявнiсть забезпечення i характер вiдшкодування, яке буде надане при погашеннi, та детальну iнформацiю щодо будь-яких гарантiй, наданих чи отриманих; 

в) 	резерв сумнiвних боргiв, пов'язаних з сумою залишкiв заборгованостi;

г) 	витрати, визнанi протягом перiоду щодо безнадiйної або сумнiвної заборгованостi пов'язаних сторiн. 

Наступнi операцiї пiдлягають розкриттю, якщо вони здiйснюються з пов'язаною стороною: 

придбання або продаж товарiв (готових або напiвфабрикатiв);

придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв; 

надання або отримання послуг; 

оренда; 

передача дослiджень та розробок; 

передача за лiцензiйними угодами; 

передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капiталу в грошовiй або в натуральнiй формi); 

надання гарантiй або застави; 

зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної подiї, в тому числi контрактiв з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних); 

погашення зобов'язань вiд iменi Товариства або Товариством вiд iменi такої пов'язаної сторони. 

Розкриття iнформацiї про те, що операцiї з пов'язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що домiнують в операцiях мiж незалежними сторонами, здiйснюється тiльки за можливостi обгрунтування таких умов.



Операцiї в iноземнiй валютi 

Загальна iнформацiя

Дана глава встановлює порядок вiдображення операцiй в iноземнiй валютi та зарубiжної дiяльностi у фiнансовiй звiтностi Товариства, а також перерахунку показникiв фiнансової звiтностi у валюту подання у вiдповiдностi до вимог МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".

Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:

Iноземна валюта - валюта, вiдмiнна вiд функцiональної валюти Товариства.

Курсова рiзниця - рiзниця, яка виникає в результатi перерахунку однакової кiлькостi одиниць однiєї валюти в iншу валюту за рiзними валютними курсами.

Монетарнi активи (монетарнi статтi) - це утримуванi одиницi валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фiксованiй або визначенiй кiлькостi одиниць валюти.

Поточний валютний курс - це обмiнний курс для негайних розрахункiв, встановлений Нацiональним банком України. 

Дата операцiї - це дата, на яку операцiя вперше квалiфiкується для визнання згiдно з МСФЗ.

Операцiя в iноземнiй валютi - це операцiя, яка визначається (чи потребує розрахункiв) в iноземнiй валютi, включаючи операцiї, що виникають, коли Товариство:

а) купує або продає товари чи послуги, цiна на якi визначена в iноземнiй валютi;

б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, якi пiдлягають сплатi або отриманню, визначенi в iноземнiй валютi, або

в) iншим чином купує або лiквiдує активи або бере на себе зобов'язання, визначенi в iноземнiй валютi, чи погашає їх.

Визнання монетарних та немонетарних статей

Основною характеристикою монетарної статтi є право отримувати (або зобов'язання надати) фiксовану або визначену кiлькiсть одиниць валюти. Наприклад, кошти в iноземнiй валютi на банкiвських рахунках, погашення грошовими коштами заборгованостi в iноземнiй валютi за ранiше поставлений товар (виконанi роботи, отриманi послуги), сплата зобов'язань по запозиченням (кредитам) в iноземнiй валютi.

По немонетарним статтям вiдсутнє право отримувати (або зобов'язання надати) фiксовану кiлькiсть або кiлькiсть одиниць валюти, яку можна визначити. Наприклад, суми, сплаченi авансом за товари та послуги; гудвiл; нематерiальнi активи; запаси; основнi засоби та забезпечення, розрахунки за якими здiйснюють шляхом надання немонетарного активу.

Класифiкацiя курсових рiзниць 

Товариство видiляє наступнi види курсових рiзниць:

пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi / переоцiнцi монетарних статей щодо iнвестицiйної дiяльностi;

пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi / переоцiнцi монетарних статей щодо операцiйної дiяльностi;

пов'язанi з фiнансовою дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi / переоцiнцi монетарних статей щодо фiнансової дiяльностi;

пов'язанi з перерахунком грошових коштiв у валютi - курсовi рiзницi, що виникають при конвертацiї залишкiв грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, в функцiональну валюту;

курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку фiнансової звiтностi з функцiональної валюти у валюту подання.

Облiк операцiй в iноземнiй валютi та вiдображення курсових рiзниць у фiнансовiй звiтностi

Всi операцiї в iноземнiй валютi враховуються у функцiональнiй валютi за поточним валютним курсом на дату здiйснення операцiї. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за поточним курсом на дату здiйснення операцiї.

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за поточним курсом на дату складання звiтностi.

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються пiсля первiсного визнання у функцiональнiй валютi, застосовуючи до суми в iноземнiй валютi поточний курс мiж функцiональною валютою та iноземною валютою на дату операцiї. З практичних причин при перерахунку  доходiв i витрат, виражених в iноземнiй валютi, застосовується середньозважений обмiнний курс НБУ. Перiод розрахунку середньозваженого обмiнного курсу складає один мiсяць. Якщо коливання курсу НБУ протягом мiсяця перевищують 10 %, застосовується середньотижневий обмiнний курс НБУ.

До доходiв в iноземнiй валютi, якi мають визнаватися за середньозваженим валютним курсом, вiдносяться, наприклад, нарахованi вiдсотки за валютними депозитами, доходи вiд надання послуг та/або виконання робiт, якi вiдповiдно до п. 35 МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" мають визнаватися прогресивно, доходи вiд амортизацiї дисконту за виданими позиками (поворотними допомогами) в iноземнiй валютi за неринковими ставками, тощо.

До витрат в iноземнiй валютi, якi мають визнаватися за середньозваженим валютним курсом, вiдносяться, наприклад, нарахованi вiдсотки за валютними кредитами, витрати, пов'язанi iз дисконтуванням довгострокових авансiв, отриманих в iноземнiй валютi, на якi розповсюджуються вимоги п. 60-65 МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", витрати вiд амортизацiї дисконту за отриманими позиками (поворотними допомогами) в iноземнiй валютi за неринковими ставками, тощо.

При визнаннi доходiв i витрат в iноземнiй валютi рiзниця, яка виникає мiж балансовою статтею (яка оцiнюється за курсом на дату нарахування) i дохiдно-витратною статтею (яка оцiнюється за середньозваженим валютним курсом), визнається як позитивна чи вiд'ємна курсова рiзниця.

Курсовi рiзницi, що виникають на дату фiнансової звiтностi щодо поточних активiв i зобов'язань визнаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат), щодо необоротних активiв - у складi iнших доходiв (витрат), щодо довгострокових зобов'язань - у складi фiнансових доходiв (витрат), або у складi iншого сукупного доходу, якщо прибуток або збиток вiд статтi, що викликала появу курсових рiзниць, визнається у складi iншого сукупного доходу. 

У складi iншого сукупного доходу вiдображаються курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку фiнансової звiтностi з функцiональної валюти у валюту подання. 

Всi курсовi рiзницi подаються у фiнансовiй звiтностi на нетто-основi та розкриваються у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi у разi їх суттєвостi.

Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

31.12.2019	31.12.2020

Гривня/1 долар США     23.6862		28.2746	   

Гривня/1 євро                26.4220		34.7396



Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.



Запаси

Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу є визначення основних принципiв i основ ведення бухгалтерського облiку товарно-матерiальних запасiв. (МСБО 2 "Запаси")

Класифiкацiя

Запаси класифiкуються за такими групами:

виробничi запаси;

незавершене виробництво;

напiвфабрикати;

готова продукцiя;

товари;

iншi запаси.

Активи, якi не вiдповiдають визначенню запасiв та використовуються менше одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року (запаснi частини, будiвельнi матерiали, тара i тарнi матерiали, якi не використовуються у виробничому процесi) вiдображаються у складi iнших оборотних активiв.

Визнання запасiв

Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому i:

-	iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому;

-	їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.

Пiдставою для визнання (припинення визнання) запасiв є наявнiсть (вiдсутнiсть) контролю в розумiннi МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".

Поточне мiсцезнаходження запасiв на дату складання звiтностi не є визначальним фактором для Товариства при визнаннi запасiв i вiднесення їх до активiв. Товариство визнає активами придбанi запаси на пiдставi переходу контролю, навiть якщо такi запаси фiзично не доставленi на пiдприємство (наприклад, товари в дорозi, тощо).

У разi, коли Товариство має запаси, що знаходяться в заставi згiдно з чинними кредитними договорами, балансова вартiсть цих запасiв додатково розкривається у примiтках до Фiнансової звiтностi.

Зворотнi вiдходи визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активом та первiсно оцiнюються за вартiстю можливої реалiзацiї за вирахуванням витрат на продаж.

Запаснi частини до готової продукцiї, переданої замовникам, що знаходяться на гарантiйних складах i є гарантiйним обмiнним фондом, облiковуються як запаси та подаються у фiнансовiй звiтностi у звiтi про фiнансовий стан у складi оборотних активiв.

Оприбуткована рекламна продукцiя (незалежно вiд термiну використання) визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi витрат на збут в перiодi придбання зi створенням контрактивного рахунку i у звiтi про фiнансовий стан подається у складi оборотних активiв на нетто-основi.

Активи, якi не вiдповiдають визначенню запасiв (дрiбнi запаснi частини, спецiальний iнструмент, спецiальну оснастка, МШП, канцтовари, миючi засоби, будiвельнi матерiали, тара i тарнi матерiали, якi не використовуються у виробничому процесi, невиробничi запаси) та використовуються менше одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року, оцiнюються за собiвартiстю придбання, за наявностi ознак знецiнення вiдображаються на контрактивних рахунках як резерв на їх знецiнення, та подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших оборотних активiв.

Оцiнка запасiв

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин:

Собiвартiстю;

Чистою вартiстю реалiзацiї.

Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.

Собiвартiсть запасiв складаються з:

цiни придбання;

ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами);

витрат на транспортування, навантаження i розвантаження;

iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням та виготовленням запасiв, матерiалiв та послуг.

Первiсна вартiсть запасiв формується на дату визнання i не коригується у наступних звiтних перiодах. Будь-якi змiни вартостi запасiв, зазначенi в первинних документах, наданих постачальниками, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших операцiйних доходiв або витрат перiоду, в якому така змiна вiдбулась.

Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться без використання окремого субрахунку. Суми транспортно-заготiвельних витрат облiковуються методом прямого облiку шляхом включення до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх оприбуткуваннi, якщо такi транспортно-заготiвельнi витрати, можна без надмiрних витрат i зусиль iдентифiкувати з придбаними запасами. 

Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi при придбаннi рiзних найменувань запасiв, включаються до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх розподiлу пропорцiйно вартостi придбаних запасiв у постачальникiв, якщо такий розподiл можливо здiйснити без надмiрних витрат i зусиль. 

Транспортно-заготiвельнi витрати, якi не можуть бути чiтко iдентифiкованi з конкретним видом запасiв, але є необхiдними для забезпечення органiзацiї безперервного виробничого процесу, включаються до загальновиробничих витрат поточного перiоду i пiдлягають розподiлу вiдповiдно до вимог цiєї Облiкової полiтики. 

Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi собiвартостi. 

Товариство може придбати запаси на умовах вiдстрочки оплати. Коли така угода фактично мiстить елемент фiнансування, цей елемент, наприклад, рiзниця мiж цiною закупiвлi на умовах звичайного торгового кредиту та сплаченою сумою, визнається як фiнансовi витрати.

У вартiсть придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових дослiджень, з пошуку i вiдбору постачальника, на залучення консультантiв i т.п., вони вiдносяться на адмiнiстративнi або витрати на збут.

Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати:

прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, iнших виробничих матерiалiв);

прямi витрати на оплату працi (заробiтна плата та iншi платежi працiвникам, зайнятим на виробництвi продукцiї);

iншi прямi витрати (усi iншi витрати, якi можуть бути вiднесенi на конкретний об'єкт витрат: амортизацiя обладнання, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землi, на якiй знаходяться виробничi примiщення, i т.п.);

змiннi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються пропорцiйно змiнi обсягiв виробництва, такi як допомiжнi матерiали, зарплата обслуговуючих працiвникiв, наладчикiв, такелажникiв, кранiвникiв);

постiйнi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi залишаються постiйними при змiнi обсягiв виробництва, такi як знос i обслуговування загальновиробничих примiщень i обладнання, амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого призначення) в сумi, розподiленої на витрати виробництва.

Розподiл загальновиробничих витрат на собiвартiсть незавершеного виробництва здiйснюється пропорцiйно прямим витратам на основну заробiтну плату основного виробничого персоналу. 

Нерозподiлена сума постiйних загальновиробничих витрат вiдноситься на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в перiодi виникнення таких витрат.

При облiку запасiв в їх вартiсть Товариство включає i iншi витрати, якщо тiльки вони пов'язанi з приведенням цих запасiв у стан, придатний для використання в належних цiлях. Наприклад, витрати на розробку специфiчного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати на доопрацювання продукту пiд вимоги конкретного споживача i т.д.

Витрати, якi не включаються до вартостi запасiв i вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення:

значно перевищують нормативи суми вiдходiв матерiалiв та iнших матерiальних цiнностей;

витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом виробництва продукцiї;

адмiнiстративнi витрати i витрати на збут;

витрати за кредитами (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.

Запаси, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), на дату визнання оцiнюються за вартiстю замiщення. Вартiсть замiщення - це визначена на дату оцiнки поточна вартiсть витрат на створення (придбання) запасу, подiбного до об'єкта оцiнки, який може бути йому рiвноцiнною замiною. За неможливостi визначення вартостi замiщення безоплатно отриманi запаси оцiнюються за справедливою вартiстю, визначеною вiдповiдно до вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", з одночасним визнанням поточного вiдкладеного доходу. Вiдкладений дохiд визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших операцiйних доходiв у перiодi використання чи реалiзацiї запасу. Запаси, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), облiковуються окремо вiд iнших запасiв.

Метод оцiнки запасiв при вибуттi

При вiдпуску запасiв оцiнка їх вибуття здiйснюється наступним чином:

Для не взаємозамiнних запасiв використовується при вибуттi використовується виключно метод iдентифiкованої собiвартостi.

Для взаємозамiнних запасiв використовується 

при вiдпуску у виробництво, з виробництва у продаж та iншому вибуттi запасiв крiм товарiв - за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

у структурних пiдроздiлах роздрiбної торгiвлi при вiдпуску з виробництва, у продаж та iншому вибуттi - за цiною продажу.

Товариство використовує один i той же метод оцiнки для всiх одиниць запасiв, якi мають однакове призначення та однаковi умови використання.

За необхiдностi дозволяється використання напiвфабрикатiв та комплектуючих, що виготовленi за вiдповiдним замовленням, для виконання робiт за iншим замовленням.

Облiк знецiнення запасiв

Товариство регулярно за результатами щорiчної iнвентаризацiї, а також на iншi дати, визначенi окремими розпорядженнями керiвництва, робить оцiнку iснування ознак знецiнення запасiв та визначає суму такого знецiнення або вiдновлення корисностi запасiв. Аналiз ознак знецiнення запасiв та визначення сум такого знецiнення або вiдновлення корисностi проводить орган, наведений у додатку 2 "Професiйнi судження". 

Знецiнення визнається у випадку, якщо собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою через зменшення їх вартостi у зв'язку з пошкодженням, частковим або повним старiнням, внаслiдок змiни ринкових цiн або зростання необхiдних витрат на завершення виробництва чи продаж. 

Аналiзу на наявнiсть ознак знецiнення мають пiддаватися всi запаси. Щодо запасiв, якi на дату оцiнки не використовувались впродовж 12 мiсяцiв, визначається чиста вартiсть реалiзацiї на дату вiдповiдної оцiнки. Зменшення вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї вiдображається як iншi операцiйнi витрати з одночасним визнанням резерву на знецiнення, що вiдображається на контрактивних рахунках до запасiв.

Якщо чисту вартiсть реалiзацiї встановити практично не можливо, суму знецiнення запасу встановлює орган, наведений у додатку 2 "Професiйнi судження".

Знецiнення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуацiї, коли запаси вiдносяться до одного i того ж асортименту виробiв, що мають одне i теж призначення, i якi практично не можуть бути оцiненi окремо вiд iнших статей, можливе проведення знецiнення по згрупованих статях.

У разi якщо обставини, що викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не iснують, або такi запаси використанi у виробництвi, резерв знецiнення щодо таких запасiв вiдповiдно сторнується. У разi недостатностi у звiтному перiодi iнших операцiйних витрат зi знецiнення сума вiдновлення корисностi (але не бiльше первiсної собiвартостi) визнається у складi iнших операцiйних доходiв. 

Облiк запасiв по договорам комiсiї та давальницької сировини

Запаси, отриманi Комiсiонером на умовах комiсiї, не визнаються товарними запасами i враховуються Комiсiонером на позабалансових рахунках.

Запаси, отриманi Товариством для переробки в якостi давальницької сировини, також не визнаються активами Товариства i враховуються на позабалансових рахунках.

Запаси, переданi Товариством третiй сторонi на переробку або реалiзацiю за договорами комiсiї, враховуються на вiдповiдних балансових рахунках облiку запасiв. Облiк цих запасiв здiйснюється аналогiчно п.6.3-6.6 даного роздiлу.







5. Змiни в облiковiй полiтицi

Для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2020 рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р. та фiнансової звiтностi, в якiй представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод, Товариство використовувало облiкову полiтику для цiлей ведення облiку i складання звiтностi за МСФЗ, яка погоджена ДК "Укроборонпром" 11.06.2019 року.





         6. Оцiнки i судження, що використовуються при складаннi фiнансової звiтностi

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i визначення оцiночних значень i допущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представлену у звiтностi суму виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть вiдносно цих допущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi допущення i оцiночнi значення.

Судження.

В процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використало наступнi судження що роблять найбiльш суттєвий вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi:

Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Товариство в якостi орендодавця

Товариство уклало договори оренди нерухомостi, врахованої в портфелi iнвестицiйної нерухомостi. На пiдставi оцiнки умов угод Товариство встановило, що у неї зберiгаються усi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вказаним майном i, отже застосовує до цих договорiв порядок облiку, визначений для договорiв операцiйної оренди.

Оцiночнi значення i допущення

Основнi допущення про майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань впродовж наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiночнi значення Товариства грунтуються на початкових даних, якi воно мало в розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансовiй звiтностi. Проте iснуючi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.

Строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв - Оцiнка строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi  Сума резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi визначається на основi оцiнки компанiї можливостi вiдшкодувати її у конкретного клiєнта. У випадку погiршення кредитоспроможностi основних клiєнтiв або коли фактичне невиконання зобов'язань буде перевищувати вiдповiднi оцiнки, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 

Можливiсть вiдшкодування вартостi основних засобiв - На кожну звiтну дату товариство здiйснює оцiнку стосовно iснування ознак того, що сума вiдшкодування основних засобiв стала нижчою вiд їхньої балансової вартостi. Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на його реалiзацiю, та вартостi використання. За умови виявлення такого зниження балансова вартiсть зменшується до суми вiдшкодування. Сума такого зниження вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво прийме рiшення, що вартiсть активiв збiльшилась, таке знецiнення буде повнiстю або частково сторноване. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток.

 Активи та зобов'язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.

Вiд керiвництва вимагається застосування зваженого професiйного судження для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi вiрогiдного строку та рiвня оподатковуваних прибуткiв у майбутньому, з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. Товариство не визнало в звiтному перiодi вiдстроченого податкового активу у зв'язку з тим, що, виходячи з фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi.

Податки.

Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн в податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть виникнути по великiй кiлькостi питань. З урахуванням значної рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi iснуючих договiрних стосункiв, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або майбутнi змiни таких допущень можуть спричинити майбутнi коригування вже вiдображених в звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток.

Судовi справи.

Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв лише тодi, коли iснує теперiшнє зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, iснує ймовiрнiсть передачi економiчних вигiд та величину витрат такої передачi можна надiйно оцiнити. У випадку, якщо цi критерiї не виконуються, умовне зобов'язання може розкриватись у Примiтках до фiнансових звiтах. Реалiзацiя будь-яких умовних зобов'язань, наразi не вiдображених або не розкритих у звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї.

Застосування облiкових принципiв до юридичних справ вимагає вiд управлiнського персоналу Компанiї складання оцiнок щодо рiзних фактичних та юридичних питань, що не належать до сфери його контролю. Компанiя переглядає незавершенi юридичнi справи пiсля того, як в ходi судових розглядiв вiдбуваються певнi змiни, а також на кожну дату звiту про фiнансовий стан, з метою оцiнити потребу у створеннi резерву та його вiдображеннi у фiнансових звiтах.

Умовнi зобов'язання.

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансових звiтах, окрiм випадкiв, коли для погашення зобов'язання необхiдне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, а величину зобов'язання можна надiйно оцiнити.

Такi зобов'язання вiдображаються у звiтностi, окрiм випадкiв, коли вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, малоймовiрне.

З 1 сiчня 2019 року набрав чинностi новий стандарт фiнансової звiтностi МСФЗ 16 "Оренда". МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда". МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка передбачає їх вiдображення на балансi орендаря, як визнання Активу з права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, i Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди), що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. МСФЗ 16 передбачає необов'язковi звiльнення (спрощення) вiд вимог стандарту, щодо короткострокової оренди та оренди низько вартiсних об'єктiв оренди. Група визнає об'єкти низьковартiсними, якщо справедлива вартiсть предмету договору оренди на дату визнання нижче 5000 доларiв. Група вiдображає на операцiйних витратах договори оренди, щодо яких застосовуються передбаченi МСФЗ 16 "Оренда" спрощення та якщо об'єкт оренди не є iдентифiкованим, орендодавець має право на замiну та якщо орендар не отримує всi економiчнi вигоди пов'язанi з використання майна.

Бiльшiсть орендних операцiй Групи є внутрiшньогруповими. Оскiльки, операцiйна оренда Групи не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть,  необхiдностi визнання Групою активiв i зобов'язань за договором операцiйної оренди не виявлено. Група станом на 31 грудня 2019 року не визнає активи з права користування та зобов'язання орендаря з оренди.

Новi прийнятi i переглянутi МСФЗ.

Станом на 31 грудня 2019 року такi новi стандарти i iнтерпретацiї були випущенi, але ще не вступили в силу на дату публiкацiї фiнансової звiтностi Групи. Група планує застосувати цi стандарти пiсля їх вступу в силу. 

Нова Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

Рада з МСФЗ 29 березня 2018 року випустила нову версiю Концептуальних основ фiнансової звiтностi (Концепцiї). Нова версiя Концепцiї набуває чинностi для обов'язкового застосування компанiями при складаннi фiнансової звiтностi з 1 сiчня 2020 року.

Рада з МСФЗ визначила нову мету складання фiнансової звiтностi, а саме - надання iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, доходи та витрати, корисної для користувачiв пiд час оцiнки майбутнiх чистих економiчних надходжень у компанiю та здатностi керiвництва використовувати економiчнi ресурси компанiї.

Упроваджено нове визначення "органiзацiя, що звiтує" - це сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi. При цьому органiзацiя, що звiтує, не обов'язково повинна бути окремою юридичною особою. У такий спосiб наголошується, що "органiзацiя, що звiтує" може бути в багатьох формах, наприклад, як частина юридичної особи. Також окремо зазначається, що консолiдована звiтнiсть бiльш корисна для користувачiв, нiж неконсолiдована.

Крiм того, Рада з МСФЗ додала поняття "вiдповiдальнiсть (stewardship) за iнформацiю, викладену у фiнансовiй звiтностi". Також наголошується, що iнформацiя у фiнансовiй звiтностi має допомагати користувачам, зокрема, оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними ресурсами.

Також упроваджено нове поняття "обачнiсть пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi". При цьому пiд обачнiстю розумiють прояв обережностi пiд час винесення суджень в умовах невизначеностi. Тобто обачнiсть вимагає скорiше нейтральностi в поданих даних, а не асиметрiї в даних звiтностi (iнакше кажучи, перебiльшення чи применшення активiв, зобов'язань, доходiв чи витрат).

У новiй версiї Концепцiї офiцiйно з'явився прiоритет економiчного змiсту над формою (substanceoverform). Тобто вважається, що правдивого подання можна досягти лише завдяки вiдображенню сутностi економiчного феномена. У бiльшостi випадкiв мiж ним i юридичною формою можна поставити знак рiвностi, але якщо це раптом не так, тiльки вiдображення сутностi вiдповiдатиме правдивому вiдображенню iнформацiї.

Упроваджено новi визначення "актив" i "зобов'язання". В оновленiй версiї Концепцiї зазначено новi критерiї визнання активiв та зобов'язань.

Вплив змiн внесених до Концептуальних основ фiнансової звiтностi Групою вивчається.

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" - Визначення суттєвостi.

У жовтнi 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" з метою узгодження визначення поняття "суттєвий" мiж стандартами та уточнення деяких аспектiв цього визначення. У новому визначеннi зазначається, що "Iнформацiя є суттєвою, якщо пропускаючи, неправильно вважаючи або її затемняючи, можна обгрунтовано очiкувати впливу на рiшення, якi первиннi користувачi фiнансової звiтностi загального призначення приймають на основi таких фiнансових звiтiв, якi презентують фiнансову iнформацiю у конкретнiй звiтностi суб'єкта господарювання". Поправки пояснюють, що суттєвiсть залежить вiд характеру чи масштабу iнформацiї, або вiд обох. Суб'єкт господарювання повинен буде оцiнити, чи є iнформацiя, окремо або у поєднаннi з iншою iнформацiєю, iстотною у контекстi фiнансової звiтностi. 

Поправки пояснюють, що iнформацiя затьмарюється, якщо вона передається таким чином, що матиме аналогiчний ефект, як пропуск або неправильне використання iнформацiї. Суттєва iнформацiя може, наприклад, бути затьмареною, якщо iнформацiя щодо суттєвого предмета, транзакцiї чи iншої подiї розкидається скрiзь по всiєї фiнансової звiтностi або розкривається за допомогою розпливчастої чи неясної мови. Суттєва iнформацiя також може бути затемнена, якщо рiзнi предмети, транзакцiї чи iншi подiї є неналежним чином зведеними або, навпаки, якщо подiбнi предмети неправильно розбитi. 

Поправки замiнюють порiг "може вплинути", що говорить про те, що будь-який потенцiйний вплив користувачiв повинен розглядатися з "можна обгрунтовано очiкувати впливу" у визначеннi "суттєвий". Тому в змiненому визначеннi уточнюється, що оцiнка суттєвостi повинна враховувати лише розумно очiкуваний вплив на економiчнi рiшення первинних користувачiв. 

Поточне визначення посилається на "користувачiв", але не визначає їх характеристик, що може бути iнтерпретовано таким чином, що суб'єкт господарювання зобов'язаний враховувати всiх можливих користувачiв фiнансової звiтностi, вирiшуючи, яку iнформацiю розкривати. Отже, Рада з МСФЗ вирiшила звернутися до первинних користувачiв у новому визначеннi, щоб допомогти вiдповiсти на занепокоєння, що термiн "користувачi" може тлумачитися занадто широко. 

Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Поправки повиннi застосовуватися перспективно. Дострокове застосування дозволяється i повинно розкриватися, але Група вирiшила не застосовувати вказанi змiни достроково у 2019 роцi.

Не очiкується, що змiни до визначення суттєвого впливу матимуть iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Групи, але введення термiну "затемнення iнформацiї" у визначеннi може потенцiйно вплинути на те, як судження про iстотнiсть приймаються на практицi, пiдвищуючи важливiсть того, як повiдомляється та розкривається iнформацiя у фiнансовiй звiтностi. Цi судження будуть застосовуватись Групою до фiнансових звiтiв з 1 сiчня 2020 року та розкриватись у повному обсязi у Примiтках до фiнансової звiтностi за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу". 

Визначення бiзнесу (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступають у силу для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу. Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним органiзований трудовий колектив. Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi (або групi аналогiчних активiв).

Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 - Реформа базової процентної ставки (вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати).



Цi змiни зумовленi замiною базових процентних ставок, наприклад, ставки LIBOR (ставка пропозицiї на Лондонському мiжбанкiвському ринку) та iнших мiжбанкiвських ставок пропозицiї (ставки IBOR). Змiни передбачають тимчасове звiльнення вiд застосування спецiальних вимог облiку хеджування до вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа IBOR. Облiк хеджування грошових потокiв вiдповiдно до МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагає, щоб майбутнi хеджованi грошовi потоки були "високоймовiрними". Якщо цi грошовi потоки залежать вiд ставок IBOR, звiльнення, передбачене цими змiнами, вимагає вiд органiзацiї виходити з припущення про те, що базова процентна ставка за хеджованими грошовими потоками не змiниться в результатi реформи. МСБО 39 та МСФЗ 9 вимагає виконання прогнозної оцiнки для застосування облiку хеджування. Наразi очiкується, що грошовi потоки, основанi на IBOR та альтернативних IBOR ставках, у цiлому, еквiвалентнi, що мiнiмiзує будь-яку неефективнiсть, однак ближче до дати реформи цей факт уже не вiдповiдатиме дiйсностi. Вiдповiдно до цих змiн, органiзацiя може зробити припущення, що базова процентна ставка, на якiй основанi об'єкт хеджування, iнструмент хеджування або хеджований ризик, не змiниться в результатi реформи IBOR. Крiм того, реформа IBOR може призвести до того, що ефективнiсть операцiй хеджування вийде за межi дiапазону 80-125%, який є вимогою ретроспективного тесту вiдповiдно до МСБО 39. Отже, МСБО 39 був змiнений для застосування винятку з ретроспективного тесту ефективностi для того, щоб операцiя хеджування не припинялася протягом перiоду пов'язаної з IBOR невизначеностi виключно тому, що ретроспективна ефективнiсть виходить за межi цього дiапазону. Однак iнших вимог облiку хеджування, включаючи прогнозну оцiнку, слiд дотримуватись, як i ранiше. В деяких операцiях хеджування об'єкт хеджування або хеджований ризик - це не встановлений договором компонент ризику, пов'язаного з IBOR. З метою застосування облiку хеджування МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагають окремої iдентифiкацiї та достовiрної оцiнки визначеного компонента ризику.  Вiдповiдно до цих змiн компонент ризику необхiдно iдентифiкувати окремо тiльки при початковiй категоризацiї операцiї хеджування, а не на постiйнiй основi. У контекстi макрохеджування, якщо органiзацiя часто перевстановлює вiдносини хеджування, звiльнення застосовується з моменту, з якого об'єкт хеджування був первiсно визначений у таких вiдносинах хеджування. Вiдповiдно до МСБО 39 та МСФЗ 9 неефективнiсть операцiї хеджування продовжує облiковуватися у складi прибутку чи збитку. Змiни встановлюють фактори завершення дiї звiльнення, якi включають припинення невизначеностi, пов'язаної з реформою базової процентної ставки. Змiни вимагають вiд органiзацiй надання додаткової iнформацiї iнвесторам про їхнi вiдносини хеджування, на якi безпосередньо впливають цi фактори невизначеностi, включаючи номiнальну суму iнструментiв хеджування, до яких застосовується це звiльнення, суттєвi припущення або судження, сформованi у ходi застосування цього звiльнення, та розкриття якiсної iнформацiї про те, яким чином реформа IBOR впливає на органiзацiю та як органiзацiя управляє перехiдним процесом.

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"     

Поправки роз'яснюють, що компанiї враховують довгостроковi частки участi в асоцiйованого пiдприємства або в спiльному пiдприємствi, до яких не застосовується метод пайової участi, iз застосуванням МСФЗ (IFRS) 9.

МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). 

МСФЗ 17 замiнює МСФЗ 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв страхування. Отже, iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в iнших вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на принципах стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори перестрахування, наявнi у страховика. Вiдповiдно до цього стандарту, визнання i оцiнка груп договорiв страхування повиннi виконуватися за: (i) приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв (грошовi потоки пiсля виконання договорiв), скоригованою з урахуванням ризику, в якiй врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки пiсля виконання договорiв, яка вiдповiдає спостережуванiй ринковiй iнформацiї, плюс (якщо вартiсть є зобов'язанням) чи мiнус (якщо вартiсть є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групi договорiв (сервiсна маржа за договорами). Страховики вiдображатимуть прибуток вiд групи договорiв страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру того, як вони звiльняються вiд ризику. Якщо група договорiв є чи стає збитковою, органiзацiя негайно вiдображатиме збиток.

Щодо перелiчених стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їхнє прийняття до застосування не завдало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.













7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах



Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)                                 

  тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод

2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року 2019р.

Дохiд вiд реалiзацiї виготовленої продукцiї 	33 675	99 792

Разом:	33 675	99 792





Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в розрiзi елементiв витрат

                                                                                                                 тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод   2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року     2019р.

Витрати на сировину та основнi матерiали	11 486	32 462

Витрати на електроенергiю	4 724	12 244

Витрати на оплату працi	7 677	22 169

Вiдрахування на соцiальнi заходи	1 689	4 877

Витрати для пiдтримання об'єкту в робочому станi	148	798

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв	487	1 910

Iншi витрати 	3 316	5 574

Разом:	29 527	80 034





Iншi операцiйнi доходи

                                                                                         тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод    2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року 2019р.

Курсовi рiзницi	1 846	840

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв	7 109	9 396

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв  	20 108	18 502

Дохiд вiд купiвлi продажу iноземної валюти	-	6

Дохiд вiд дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури	171	499

Дохiд за залишками коштiв на рахунках	11	98

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi	31	3 038

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв утримуваних для продажу	77	417

Iншi	350	439

Разом:	29 703	33 235









Iншi доходи

                                                                                            тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод    2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року   2019р.

Iншi доходи 	585	2 084

Разом:	585	2 084



Адмiнiстративнi витрати

                                                                                      тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод  2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року   2019р.

Витрати, пов'язанi з використанням власних службових автомобiлiв	253	340

Витрати на страховi послуги	5	2

Витрати на аудиторськi послуги	204	2

Витрати на службовi вiдрядження	38	176

Витрати на зв'язок	339	362

Витрати на оплату працi 	9 154	13 036

Вiдрахування на соцiальнi заходи	2 066	2 868

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв загальногосподарського призначення	253	331

Органiзацiйно-технiчнi послуги	82	155

Консультацiйнi та iнформацiйнi послуги	33	37

Юридичнi послуги	15	13

Послуги з оцiнки майна	31	30

Витрати на пiдвищення квалiфiкацiї	3	-

Витрати на утримання основних фондiв	48	563

Iншi витрати	720	1 298

Разом:	13 244	19 213



Iншi операцiйнi витрати

                                                                                      тис.грн.

Показник	Звiтнiй перiод  2020р.	За аналогiчний перiод попереднього року 2019р.

Курсовi рiзницi	-	8 526

Витрати на благодiйну допомогу	-	9

Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв	1 816	351

Iншi операцiйнi витрати	19 417	22 623

Разом:	21 233	31 509















Податки, збори (обов'язковi платежi)



Податки, збори (обов'язковi платежi)	Заборгованiсть з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) станом

на 01.01.2020р	Заборгованiсть з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) станом

на 01.01.2021 р	У т. ч.

податковий борг (прост-рочена податкова заборгова-нiсть)

	Дт	Кт	Дт	Кт	

1. Загальнодержавнi податки i збори	

ПДВ	-	483	-	2 480	2 351

Податок на прибуток	126	-	134	-	-

Податок на доходи фiзичних осiб	-	1 521	-	7 465	6 953

Дивiденди на державну частку	-	9 661	-	9 661	9 661

Вiйськовий збiр	-	132	-	636	592

Разом:	126	11 797	134	20 242	19 557

2. Мiсцевi податки i збори	

Єдиний податок	-	-	-	-	-

Податок на майно	-	120	-	2 965	2 487

Податок на нерухоме майно	-	85	-	668	416

Плата за землю пiсля 31.12.2014	-	35	-	2 297	2 071

Разом:	-	120	-	2 965	2 487

3. Внески до державних цiльових фондiв	

Єдиний соцiальний внесок	-	1 876	-	1 614	1 112

Пенсiйний фонд (пiльговi, науковi пенсiї)	-	102	-	1 084	1 009

Всього до державних цiльових фондiв	-	1 978	-	2 698	2 121

Разом:	126	13 895	134	25 905	24 165



Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання у Товариства за  2020 та 2019 роки вiдсутнi.



























Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи

Змiни в основних засобах, iнвестицiйнiй нерухомостi та нематерiальних активах були наступними:                                                                           					тис.грн.

Показники	Будинки       та споруди	Iнвестицiйна нерухомiсть	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iншi основнi засоби	Iнструменти, прилади	НМА	

Бiблiотечнi фонди	Всього

Первiсна вартiсть

на 31.12.2018р.	375 922	22 166	52 780	2 875	243	30 722	3 378	83	488 169

Надходження за 2019рiк	32	-	1 686	-	-	60	256	-	2 034

Iншi змiни	(4 074)	4 074	-	-	-	-	-	-	-

Вибуття за 2019 рiк	78 976	-	561	16	-	800	445	-	80 798

на 31.12.2019р.	292 904	26 240	53 905	2 859	243	29 982	3 189	83	409 405

Надходження за 2020рiк	369	-	290	-	-	-	48	-	707

Iншi змiни	(16 257)	16 257	(128)	-	-	(16)	-	-	(144)

Вибуття за 2020 рiк	-	-	640	-	-	1 050	308	-	1 998

На 31.12.2020р.	277 016	42 497	53 427	2 859	243	28 916	2 929	83	407 970

Нарахований знос

на 31.12.2018р.	299 543	14 641	50 314	2 401	60	30 459	3 378	83	400 879

Нарахований знос за 2019 рiк	5 488	515	876	167	6	101	256	-	7 409

Iншi змiни	(2 612)	2 612	-	-	-	-	-	-	-

Вибуття за 2019 рiк	75 255	-	534	16	-	797	445	-	77 047

на 31.12.2019р.	227 164	17 768	50 656	2 552	66	29 763	3 189	83	331 241

Нарахований знос за 2020 рiк	5 126	612	873	167	10	82	48	-	6 918

Iншi змiни	(10 929)	10 929	(13)	-	-	(2)		-	(15)

Вибуття за 2020 рiк	-	-	638	-	-	1 048	308	-	1 994

На 31.12.2020р.



	221 361	29 309	50 878	2 719	76	28 795	2 929	83	336 150

Залишкова вартiсть

На 31.12.2018 року

	76 379	7 525	2 466	474	183	263	-	-	87 290

На 31.12.2019 року

	65 740	8 472	3 249	307	177	219	-	-	78 164

На 31.12.2020 року	55 655	13 188	2 549	140	167	121	-	-	71 820



    Вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" Товариством встановлено, що внутрiшнi та зовнiшнi фактори, якi свiдчили б про наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв вiдсутнi.



Капiтальнi iнвестицiї									тис. грн.

Показник	За 2020 рiк	На кiнець 2020 року

Капiтальне будiвництво	4 373	4 622

Придбання (виготовлення) основних засобiв	48	5

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв	2	64

Iншi	-	-

Разом	4 423	4 691

Показник	За 2019 рiк	На кiнець 2019 року

Капiтальне будiвництво	-	-

Придбання (виготовлення) основних засобiв	2 111	908

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв	251	5

Придбання (створення) нематерiальних активiв	3	64

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв	-	-

Iншi	-	-

Разом	2 365	977



Запаси                                                                                                                   

  тис. грн.

Показник	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Виробничi запаси	14 018	16 321

Незавершене виробництво	120 610	76 714

Готова продукцiя	72 828	73 976

Товари	378	568

Разом:	207 834	167 579





Дебiторська поточна заборгованiсть       

                            тис. грн.

Показник дебiторської заборгованостi 	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги	12 560	10 728

Дебiторська заборгованiсть в розрахунках за виданими авансами	-	-

Внутрiшнi розрахунки	3 850	4 416

Дебiторська заборгованiсть в розрахунках з бюджетом	134	126

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	12 781	17 905

Iншi оборотнi активи	968	554

Разом:	30 293	33 729

На основi розрахункiв очiкуваних грошових потокiв, дат формування заборгованостi, аналiзу подальших надходжень та тенденцiй платежiв Керiвництво Товариства  не вбачає за необхiдне визнавати резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2020 року.



Грошовi кошти та їх еквiваленти      

                                                                 тис. грн.

Показник	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi	3 608	2 262

Готiвка	4	4

Разом:	3 612	2 266



За вимоги Вищого органу Товариства грошовi кошти розмiщуються тiльки в великих надiйних державних банках України це АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексiмбанк", що входять в ТОП-10 банкiв по надiйностi i стiйкостi. Обмежено використання коштiв на рахунках згiдно виконавчих впроваджень Державної виконавчої служби України вiдповiдно вимог ДФС України. 





Облiк власного капiталу Товариства

тис. грн.

Показник	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Зареєстрований (пайовий ) капiтал	181 189	181 189

Капiтал у дооцiнках	239 450	239 560

Додатковий капiтал	8 500	8 669

Резервний капiтал	4 637	4 637

Нерозподiлений прибуток	(21 068)	(19 126)

Разом:	412 708	414 929





Капiтал визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством.



Статутний капiтал вiдображається у звiтностi як величина зареєстрованого капiталу у вiдповiдностi зi статутом Компанiї

"	станом на 31.12.2020р. складає  181 188 591,00 грн.   сформований в повному обсязi.

100% акцiй належать державi, в особi ДК "Укроборонпром".



Капiтал у дооцiнках

		

Капiтал у дооцiнках представлений дооцiнкою прав користування земельними дiлянками.

 

Додатковий капiтал 

Найменування	(тис. грн.)

Безоплатно одержанi необоротнi активи	252

Iнший додатковий капiтал: (основнi засоби (державне майно), якi не увiйшли до статутного капiталу Товариства пiд час корпоратизацiї (2 215 тис.грн.) та фонд розвитку виробництва (6 202 тис.грн.) на 01.01.2020 року	8 417

Разом на 01.01.2020 року	8 669

- зменшення "Iншого додаткового капiталу" у зв'язку зi зношенням основних засобiв (державне майно), якi не увiйшли да статутного капiталу Товариства   	169

Iнший додатковий капiтал: (основнi засоби (державне майно), якi не увiйшли до статутного капiталу Товариства пiд час корпоратизацiї (2 215 тис.грн.) та фонд розвитку виробництва (6 202 тис.грн.) на 31.12.2020 року	8 248

Разом на 31.12.2020 року	8 500





Довгостроковi  зобов'язання i забезпечення 



тис. грн.

Довгостроковi зобов'язання  	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Цiльове фiнансування  	4 054	4 396

Iншi довгостроковi зобов'язання	2 030	-

Разом:	6 084	4 396



Цiльове фiнансування                                                                                                        тис. грн.

 Рiк	 	Д-т	К-Т	Д-т	К-Т

2017 рiк

 

 	Прибуток, звiльнений

вiд оподаткування	981	481	 

 	1 583 

	Сальдо на 31.12.2017 року  	1 583 

2018 рiк

 

 

 

 

 

 	Прибуток, звiльнений

вiд оподаткування

Проведена модернiзацiя

обробних центрiв

на суму 1 071 000 грн.	 

981

 

 

 	 

481

 

 

 	 

 

 

 

 	 

3 178

 

 

 

	Використання цiльових коштiв з визнанням доходу (в сумi нарахованої амортизацiї)	481	719	55 	 

	Сальдо на 31.12.2018 року 	4 706

2019 рiк

 

 

 

 	Проведена модернiзацiя

фрезерного верстата

на суму 640 000 грн.	 

 

 	 

 

 	 

 

 	 

 

 

	Використання цiльових коштiв з визнанням доходу (в сумi нарахованої амортизацiї)	481	719	310 	 

	Сальдо на 31.12.2019 року 	4 396

2020 рiк

 	Використання цiльових коштiв з визнанням доходу (в сумi нарахованої амортизацiї)	481	719	342 200	 

	Сальдо на 31.12.2020 року 	4 053 460





Iншi довгостроковi зобов'язання

Товариством укладено Договiр фiнансового лiзингу з ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" №4000/06/19-В вiд 13.06.2019 р. на придбання i передачу на умовах фiнансового лiзингу вертикального фрезерного обробного центру Leadwell V-42iF в базовiй комплектацiї iз системою ЧПУ FANUC 0i-MF. Згiдно додаткової угоди №1 вiд 13.01.2020 р. до договору, умови договору викладенi наступним чином:

Порядок сплати передбачений Графiком внесення лiзингових платежiв. 

Згiдно з Графiком сплата лiзингових платежiв здiйснюється з коригуванням курсу валют шляхом використання офiцiйного курсу долара США до української гривнi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют (за офiцiйними даними НБУ) за наступною формулою Т=То х Kt/Ko 

T - поточний платiж, який пiдлягає оплатi в гривнi;

Тo - поточний платiж, зазначений в Графi 6 "Загальна сума лiзингового платежу" Графiку внесення лiзингових платежiв;

Кo- курс української гривнi до долара США за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, зменшений на 1% (один вiдсоток) (за офiцiйними даними НБУ, розмiщеними на сайтi: www.bank.gov.ua) на дату укладання Договору та дорiвнює за 100 дол.США - 2613.7874;

Кт - курс української гривнi до долара США за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, збiльшений 1% (один вiдсоток) (за офiцiйними даними НБУ, розмiщеними на сайтi: www bank.gov.) Ha дату сплати платежу за Графiком платежiв, чи фактичний курс, визначений вiдповiдно до п.2.4. Додатку №2 "Загальнi умови до договору фiнансового лiзингу".

Вартiсть предмету лiзингу складає 4 950 000,00 грн. 

Термiн погашення по лiзинговому договору - 13.01.2023 р.

З 13.01.2021 р. по 13.01.2023 р. пiдлягають нарахуванню лiзинговi платежi на суму 2 029 555,56 грн.



Поточнi зобов'язання i забезпечення 

                      тис. грн.

Поточнi зобов'язання  	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019 р.

Поточна заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях 	1 188	125

Розрахункам з вiтчизняними постачальниками, замовниками	4 433	3 945

Розрахункам з бюджетом	13 546	2 256

Розрахункам по оплатi працi	36 911	11 686

Розрахунки iз страхування 	2 698	1 978

Одержанi аванси	27	4 183

Внутрiшнi розрахунки	3 790	4 794

Розрахунки з учасниками	9 661	9 661

Поточнi забезпечення	97	118

Iншi поточнi зобов'язання 	66 674	64 374

Разом:	139 025	103 120



Причинами росту заборгованостi з оплати працi (розрахунками з оплати працi) у 2020 роцi (36 911 тис.грн.) у порiвняннi з 2019 роком (11 686 тис. грн) та росту заборгованостi з бюджетом (розрахунками з бюджетом) у 2020 роцi (13546 тис.грн.) у порiвняннi з 2019 роком (2256 тис. грн) є:

- зменшення обсягiв реалiзацiї продукцiї по причинi перенесення виконання договору  №USE-20.2-79-Д/К-15 вiд 29.04.2015 з ДК "Укрспецекспорт" на виготовлення виробiв РГС-04R; 

- рiзке зменшення надходження грошових коштiв вiд здачi в оренду нежитлових примiщень та скорочення обсягiв виробництва в умовах дiї карантинних обмежень;

- призупинення основних договорiв на поставку продукцiї для споживачiв на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.

Перспективи та джерела отримання коштiв для погашення заборгованостi iз заробiтної плати та заборгованостi перед бюджетом: 

- продаж майнових прав АТ "Київський завод "Радар" згiдно додаткової угоди №6 вiд 28.11.2018 р. до договору №Ух1.16 вiд 15.01.2016 р. "Про пайову участь у капiтальному будiвництвi житлового комплексу з торгово-офiсними примiщеннями". 

Крiм того, АТ "Київський завод "Радар" залучено:

- до виконання робiт з розробки ремонтної документацiї на РГС-9Э50М1 ракети "Бук" (9М38М1) в складi технiчних умов, настанови по ремонту, конструкторської документацiї контрольно-повiрочної апаратури для робочого мiсця по ремонту РГС-9Э50М1 ракети "Бук" (9М38М1) (Договiр №720/5/19/3 вiд 23.01.2019 р. освоєння ремонту складової частини ракети РГС.) На даний час отримана пропозицiя вiд начальника Центрального управлiння забезпечення авiацiї та протиповiтряної оборони Озброєння Командування Сил логiстики Збройних Сил України невiдкладно подати документи до Мiнiстерства з питань стратегiчних галузей промисловостi України для включення до реєстру виробникiв продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення в якостi виконавця робiт з ремонту напiвактивної радiолокацiйної головки самонаведення 9Э50М1 зенiтних керованих ракет 9М38М1 зенiтного ракетного комплексу "Бук-М1";

- на освоєння ремонту прицiльно-пошукової станцiї "Осьминог-ПС" для потреб МО України вiдповiдно Рiшення вiд 06.05.2019 р. №Ка-27.19.01.ВМС "Про органiзацiю освоєння ремонту вертольотiв Ка-27 на ДП "Авiакон", м. Конотоп та АТ "Київський завод "Радар"";

- до виготовлення та поставки блоку БР201Н зi складу виробу "Буран-А" для в/ч 2269 (Нацiональна гвардiя України). В/ч 2269 передано повний комплект документiв для укладання договору;

- до поставки складових частин комплексу ПНС-24М для ДП "НАРП" м. Миколаїв, направлено проект договору.

Також, Товариство спiвпрацює з пiдприємствами, якi входять до ДК "Укроборонпром" за дiючими договорами:

ДП ДГЗIФ "Укрiнмаш"

ХДАВП.



Поточнi забезпечення                                                                         тис. грн.

 	Залишок на 01.01.2019 р.	Нараховано	Використано	Залишок на 31.12.2019р.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам	379	8 878	9 139	118

 	Залишок на 01.01.2020р.	Нараховано	Використано	Залишок на 31.12.2020р.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам	118	486	507	97



Iншi поточнi зобов'язання

											тис. грн.

Контрагент

 (повна назва пiдприємства)	Сума заборгованостi, 

(тис. грн)	Найменування товару, робiт та послуг

Укрспецекспорт, ДК	54 000	позика

Новатор, ДП	1 735	електроенергiя

Профспiлковий комiтет АТ "Київський завод "Радар"	876	 

Укроборонсервiс, ДП	750	фiн.допомога

Завод iм.Малишева, ДП	734	обробка деталей

Новатор, ДП	683	електроенергiя

Новатор, ДП	480	електроенергiя

ДУ-2019, ТОВ	391	за послуги

УЛФ-Фiнанс, ТОВ	362	за послуги

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВЦ друкованих плат"	311	оренда обладнання

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Радiонiкс"	124	Друкована плата, послуги гальванопокриття

Iншi	6 228	

	66 674	

 



Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

За 2020 рiк Товариством вiдображенi наступнi змiни стосовно нерозподiленого прибутку (непокритого збитку):

                      тис. грн.

Показники	Сума, тис.грн.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  на 31.12.2019 року	(19 126)

Чистий фiнансовий результат (збиток) за 2020 р.	(1 877)

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на 31.12.2020 року	(21 068)



8. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"  у 2020 та 2019 роках не проводилося.   



9. Розкриття iншої iнформацiї

Умовнi зобов'язання



         Оподаткування

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. Дана фiнансова звiтнiсть включає  коригування, якi б могли мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.



         Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.






Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб (чи є операцiї з пов'язаними особами)

Пов'язаними особами вважаються фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провiдного управлiнського персоналу. Товариство розкриває iнформацiю про операцiї з пов'язаними сторонами про характер вiдносин, а також про здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi. 

Для складання цiєї фiнансової звiтностi, до пов'язаних сторiн, як зазначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", належать:

"	пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

"	асоцiйованi компанiї;

"	спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

"	члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

"	близькi родичi особи, зазначеної вище;

"	компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;

"	програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.

Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть бути вiдносинами мiж зв'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

В звiтному перiодi, пов'язаними особами Товариства були:

"	Державний концерн "Укроборонпром";

"	Пiдприємства, якi входять до Державного концерну "Укроборонпром": 

"	Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем";

"	Державне пiдприємство "Миколаївський авiаремонтний завод "НАРП";

"	Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство;

"	ДП ДККБ Луч;

"	ДП "Завод iм. Малишева";

"	ДП "Укрiнмаш";

"	ДП "Новатор";

"	ДП "Антонов".

"	Голова правлiння-генеральний директор Воронiн Володимир Олександрович - з 25.06.2017р. (Наказ ДК "Укроборонпром" вiд 23.06.2017 №17) по 30.07.2019 р

"	Голова правлiння - генеральний директор АТ "Київський завод "Радар" Зеленський В. В. з 30.07.2019 р. по 31.12.2020 р.

У звiтному перiодi проводились операцiї з пов'язаними особами АТ "Київський завод "Радар" за виключенням Державного концерну "Укроборонпром". З Головою правлiння - генеральним директором АТ "Київський завод "Радар" Зеленським В. В. проводилися операцiї по оплатi працi вiдповiдно умов Контракту №45 вiд 30 липня 2019 року на суму 43 808,83 грн., заборгованiсть станом на 31.12.2020 р. склала 439 046,01 грн. 



Доходи з пов'язаними особами АТ "Київський завод "Радар" (тис. грн.)

		

	Доходи

	На 31.12.2020, Дт	На 31.12.2020, Кт

АРТЕМ, ДАХК	7 708 	-	-

НАРП, ДП	5 174	-	-

Луч, КБ	1 659	-	-

Антонов, ДП	594 	-	-

Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство	741	-	-

Завод iм. Малишева	182	-	734

Укрiнмаш, ДП	406	1 	-

Новатор, ДП	200 	200 	-

Всього	16 664

	201 	734

Витрати з пов'язаними особами АТ "Київський завод "Радар" (тис. грн.)

		

	Витрати

	На 31.12.2020, Дт	На 31.12.2020, Кт

Новатор, ДП	7 109 	786 	2 898

Всього	7 109 	786 	2 898



Фактори ризику, цiлi  та полiтика управлiння ризиками

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

За вимоги Вищого органу Товариства грошовi кошти розмiщуються тiльки в великих надiйних державних банках України.

Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану:

- собiвартiсть - ризик зростання витрат на сировину й матерiали, пiдвищення тарифiв на  електроенергiю та iншi витрати, що може призвести до збiльшення собiвартостi виробництва. Пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на електроенергiю, рiст цiн на сировину є практично непрогнозованими. 

- Товариство може пiддатися негативному впливу змiн ринкових цiн на матерiали та послуги;

- нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств;

- загальний стан економiки, що не сприяє збiльшенню рiвня iнвестицiй у виробництво. 

Функцiя управлiння ризиками Товариства здiйснюється вiдносно фiнансових, операцiйних та юридичних ризикiв. Головною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння операцiйним та юридичним ризиками має забезпечити належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур Товариства в цiлях мiнiмiзацiї даних ризикiв.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

"	лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;

"	лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

"	лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;

"	лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.





Судовi справи

Товариство протягом 2019-2020 рокiв брало участь в низцi судових справ як позивачем (у 5 справах) так i вiдповiдачем (у 4 справах). 

Забезпечення пiд судовi позови являє собою оцiнку управлiнським персоналом вiдтоку ресурсiв Товариства, який виникає у разi негативного (несприятливого) рiшення суду та арбiтражних процедур з iноземними та вiтчизняними контрагентами та органами державної влади. 

Забезпечення пiд судовi справи вiдсутнє, тому що у Товариства протягом 2020 року в зв'язку з заборгованiстю по виплатi заробiтної плати та платежах до бюджету, вiдсутнi грошовi кошти.








Управлiння капiталом

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

"	зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

"	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик.

Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає Активи (Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200) - Зобов'язання (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) = (316 054+241 763+0)-(6 084+139 025+0) = 412 708 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша статутного капiталу, що  вiдповiдає вимогам ст.14 п.4 Цивiльного кодексу України та мiнiмальному розмiру статутного капiталу.




Подiї пiсля дати Балансу

Подiй пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi би в значнiй мiрi вплинули на фiнансовий стан Товариства та потребували їх оцiнки чи розкриття у фiнансовiй звiтностi не вiдбулось.



Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi Акцiонерного  товариства "Київський завод "Радар".





Голова виконавчого органу - 

голова правлiння                                              ____________         Маруненко Г. В.



Головний бухгалтер                                          ____________         Денисов П. Т.
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8
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, 
Акцiонерам та керiвництву 
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Київський завод "Радар" (далi - Товариство) та його дочiрнього пiдприємства "Гальванотехнiка" (разом "Група"), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту  про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про руху грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2020 р., та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки  за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Група зобов'язана компенсувати Пенсiйному фонду України (далi - ПФУ) суми, якi ПФУ виплачує спiвробiтникам Групи, що працювали у шкiдливих або особливо важких умовах працi, внаслiдок чого отримали право на вихiд на пенсiю у бiльш ранньому вiцi у порiвняннi iз встановленим законодавством стандартним пенсiйним вiком. На виконання цих вимог пiдприємства Групи постiйно здiйснюють вiдшкодування витрат Пенсiйному фонду України на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах. Проте, всупереч вимогам МСБО 19 "Виплати працiвникам" та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" пiдприємства Групи не формують забезпечення на виконання зобов'язань за додатковими пенсiйними виплатами. Витрати за цiєю пенсiйною програмою визнаються не в сумi вартостi поточних робiт, виконаних вiдповiдними працiвниками, а в сумi виплати компенсацiй ПФУ у звiтному перiодi. Ми не мали змоги оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог МСБО на перевiрену фiнансову звiтнiсть. Аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року була вiдповiдним чином модифiкована з цього питання. Група не провела коригування порiвнювальної iнформацiї з цього питання, тому наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть показникiв поточного перiоду та вiдповiдних показникiв за попереднiй перiод.
Ми не отримали вiд контрагентiв Групи пiдтвердження стосовно вiдображеної у консолiдованому балансi станом на 31 грудня 2020 року дебiторської заборгованостi в сумi 16 141 тис. грн. Ми не мали змоги отримати пiдтвердження можливостi отримання вiдшкодування зазначеної суми шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур. Також Група не оцiнює резерв кредитних збиткiв стосовно контрольованих нею фiнансових активiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Вiдповiдно, не мали змоги отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази правильностi оцiнки дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2020 року.
Група не проводить оцiнку чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв на кожну звiтну дату та вiдображає такi активи за собiвартiстю. Переважна частина запасiв в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан не має руху протягом звiтного року, тому їх оцiнка за чистою вартiстю реалiзацiї, як передбачено МСБО 2 "Запаси", могла б суттєво зменшити оцiнку цих активiв та вплинути на фiнансовi результати перiоду. Ми не мали можливостi визначити вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть показникiв поточного перiоду та вiдповiдних показникiв за попереднiй перiод.
Група не виконує процедури оцiнки наявностi ознак того, що кориснiсть активiв може зменшитися на звiтну дату, та не оцiнює суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдних активiв. Виконання вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", який встановлює обов'язковiсть таких процедур, могло б суттєво вплинути на оцiнку необоротних активiв Групи в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан та оцiнку її фiнансових результатiв. Ми не мали можливостi визначити вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть показникiв поточного перiоду та вiдповiдних показникiв за попереднiй перiод.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи  згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на Примiтку "Поточнi зобов'язання i забезпечення" у фiнансовiй звiтностi, де розкривається, шо Група має простроченi зобов'язання в умовах зменшення обсягiв реалiзацiї. Як зазначено в Примiтцi "Безперервнiсть дiяльностi групи" цi обставини разом iз iншими питаннями вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Iншi питання
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, був проведений iншим аудитором, який 09 вересня 2020 року висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi у зв'язку з невизнанням Групою забезпечень на компенсацiю Пенсiйному фонду України додаткових пенсiйних виплат працiвникам та у зв'язку з неповним розкриттям iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Групи вiдповiдно до вимог законодавства України несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та у Регулярнiй рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, крiм фiнансової звiтностi Групи та нашого звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Нами було модифiковано думку щодо фiнансової звiтностi. Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення стосовно питань, якi розкритi у роздiлi "Основа для думки iз застереженням".
Звiт про управлiння наданий управлiнським персоналом узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Групи за 2020 рiк.
На дату подання цього Звiту рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (крiм рiчної фiнансової звiтностi та звiту про управлiння) не була надана аудитору. Ми очiкуємо отримати таку iнформацiю пiсля цiєї дати. Коли ми ознайомимося зi змiстом регулярної рiчної iнформацiї Групи, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями та розглянути вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть i необхiднiсть подальших дiй стосовно цього нашого Звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", МСФЗ, iнших законодавчих i нормативних актiв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
-	отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Законодавчi та нормативнi акти України встановлюють додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi та має обов'язково мiститися в аудиторському звiтi за результатами обов'язкового аудиту. Вiдповiдальнiсть стосовно такого звiтування є додатковою до вiдповiдальностi аудитора, встановленої вимогами МСА. 
Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння
Вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" емiтент цiнних паперiв зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В ходi аудиту нами дослiджено Звiт про корпоративне управлiння АТ "Київський завод "Радар" (далi - Товариство), включений до рiчного звiту керiвництва у частинi подання: 
-	опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента,
-	перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента,
-	iнформацiї про наявнi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента,
-	порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,
-	повноважень посадових осiб емiтента.
На нашу думку, зазначена iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "Київський завод "РАДАР" за 2020 рiк була пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах Товариства.
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статтi 127 зазначеного Закону, а саме:
-	посилання на iнформацiю про практику корпоративного управлiння та кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент цiнних паперiв;
-	пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень;
-	iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
-	персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, яка включена АТ "Київський завод "Радар" до Звiту про корпоративне управлiння, ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", якi потрiбно було б включити до звiту.
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi
Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" надаємо основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит:
Повне найменування	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Ерфольг Україна"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи	36694398
Мiсцезнаходження 	01015, м. Київ, вул. Редутна, 8
Iнформацiя про включення до Реєстру	Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4316
Вебсторiнка 	www.crowe.com/ua/croweaa

Договiр на проведення аудиту	№ 31/05/21 вiд 31.05.2021
Строки виконання аудиту	З 31.05.2021 до 03.11.2021
Основнi вiдомостi про Товариство 
Повне найменування	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи	14307274
Мiсцезнаходження 	Україна, 03150, мiсто Київ, вулиця Предславинська, будинок 35
Наявнiсть контролю небанкiвської фiнансової групи	Нi
Участь в небанкiвськiй фiнансовiй групi	Нi
Материнська компанiя	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"
-	органiзацiйно-правова форма 	КОНЦЕРН
-	мiсцезнаходження	Україна, 04119, мiсто Київ, вулиця Дегтярiвська, будинок 36
Дочiрня компанiя	ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ГАЛЬВАНОТЕХНIКА" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР"
-	органiзацiйно-правова форма 	Дочiрнє пiдприємство 
-	мiсцезнаходження	Україна, 03680, мiсто Київ, вулиця Предславинська, будинок 35
 
Пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї ревiзiйною комiсiєю
Вiдповiдно до вимог частини четвертої статтi 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" ми вивчили питання перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2020 фiнансовий рiк. В результатi нами встановлено:
-	в Товариствi не виконана вимога статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства", яка передбачає проведення Ревiзiйною комiсiєю перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року. На пiдставi наказу ДК "Укроборонпром" вiд 09.04.2020 р. №89  про затвердження нової редакцiї Статуту Акцiонерного товариства "Київський завод Радар" з 14.04.2020 припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї.
Ключовий партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Слугiна Свiтлана Адольфiвна. 

Вiд iменi ТОВ "Кроу Ерфольг Україна"

Партнер / Директор								Ольга Богданова 
номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 101724

Партнер iз завдання								Свiтлана Слугiна
номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 100022
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.


