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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Загальна інформація

1.

Державне підприємство «АНТОНОВ» створено 31 травня 1946 року на базі Новосибірської філії
дослідно-конструкторського бюро Генерального конструктора A.C. Яковлєва, як літакобудівне
дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) під керівництвом О.К. Антонова.
У 1952 році ДКБ переведене до м. Київ, в 1965 році ДКБ перейменовано в Київський механічний
завод. У 1991 році підприємство перейменоване в Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.
Антонова. У 1993 році, підприємство одержало назву Державне підприємство Авіаційний науковотехнічний комплекс ім. O.K. Антонова (ДП АНТК ім. O.K. Антонова). У 2010 році, у зв'язку із
приєднанням КиДАЗ «Авіант», ДП АНТК ім. O.K. Антонова перейменовано в Державне підприємство
«АНТОНОВ» (ДП «АНТОНОВ»).
У 2008 році відповідно до постанови КМУ від 30.10.2008 року №1014 підприємство ввійшло до складу
Державного авіабудівельного концерну «Антонов» (ДАК «Антонов»). ДАК «Антонов» є
правонаступником ДАК «Авіація України» згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008
року №1014. До складу ДАК «Антонов», крім ДП «АНТОНОВ», входили Харківське державне
авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) та Державне підприємство «Завод 410 ЦА».
Українська авіаційна промисловість, до складу якої входить ДП «АНТОНОВ», є однією із
пріоритетних галузей економіки України відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки
інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003р. № 433-IV.
Види діяльності ДП «Антонов»
-

-

створення нових зразків авіаційної техніки (далі АТ), у тому числі: наукові дослідження та
експериментальні відпрацьовування, проектування, будівля дослідних зразків АТ, наземні та
льотні випробування зразків АТ, сертифікація, авторський супровід серійного виробництва
та експлуатації АТ;
виконання робіт науково-дослідного, дослідно-конструкторського та виробничого характеру
з неавіаційної тематики (у т.ч. створення наземних видів транспортних засобів);
виробництво серійних виробів авіаційної техніки та її систем;
навчання льотного та технічного персоналу;
ремонт та модернізація авіаційної техніки;
надання авіаційних транспортних послуг та послуг з обслуговування авіаційної техніки;
створення засобів навчання льотно-технічного персоналу;
інші.

ДП «АНТОНОВ» володіє всіма необхідними документами, які дозволяють розробляти, виготовляти
та супроводжувати в експлуатації літаки.
В активі діяльності ДП «АНТОНОВ» 22 типи нових літаків і більше 110 спеціалізованих модифікацій
різного військового та цивільного призначення. Найбільш відомі літаки:
-

багатоцільовий літак Ан-2 (єдиний у світі літак, що випускається 50 років);
пасажирські літаки: Ан-10, Ан-24, Ан-28, Ан-140; Ан-148; Ан-158.
військово-транспортні (транспортні) літаки: Ан-8, Ан-12, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22
"Антей", Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія".

За роки незалежності України з 1993 по 2020 роки на підприємстві:
-

створено 7 нових типів літаків;
модернізовано 14 типів літаків;
сертифіковано 32 типи літаків та їх модифікацій;
отримано 104 сертифікати типу і доповнень до них, сертифікатів по шуму та екології.

Практично на всіх літаках "Ан" (на 14 типах) у період з 12.12.1953 року по 31.12.2020 року
встановлено 500 світових авіаційних рекордів по вантажопідйомності, дальності й швидкості польоту
(не перекритих світових рекордів - 395) і 261 національний рекорд України.
ДП «АНТОНОВ» володіє правами інтелектуальної власності щодо результатів інтелектуальної
діяльності, створених у процесі його господарської діяльності.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Сучасний стан Підприємства
Державне підприємство «АНТОНОВ» (далі – ДП «АНТОНОВ» або «Підприємство») зареєстроване
05.02.2010р. за реєстраційним номером 10721050002000426 Святошинською районною
держадміністрацією у м. Києві. Юридична та фактична адреса підприємства: 03062, м. Київ, вул.
Академіка Туполєва, 1.
Згідно довідки АА № 272077 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ), наданої Головним управлінням статистики у м. Києві, ДП «АНТОНОВ» внесено до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України під ідентифікаційним кодом
14307529 з організаційно-правовою формою господарювання - державне підприємство (140),
інституційний сектор економіки - державні нефінансові корпорації (S.11001).
Підприємство знаходиться на податковому обліку у Міжрегіональному головному управлінні
Міністерства доходів – Центральний офіс з обслуговування великих платників податків за номером
14307529/101 та за податковим номером з ПДВ - 143075226658.
Підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, який діє на підставі Статуту. У звітному періоді
діяли редакції статуту, що були затверджені відповідними наказами Державного концерну
“Укроборонпром” від 14.6.2019 року №145 (у період до 17.06.2020 року), від 18.06.2020 року №245 (у
період з 18.06.2020 року по 03.11.2020 року) та від 04.11.2020 року №446 (у період з 04.11.2020 року
по теперішній час).
ДП «АНТОНОВ» проводить свою господарську діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках
та володіє виробничими потужностями, в основному, в Україні.
Основні підрозділи підприємства наступні:
1. Дослідно – конструкторське бюро, серійне та дослідне виробництва, а також обслуговуюча
їх інфраструктура, м. Київ, вул. Туполєва, 1
2. Льотно-випробувальна і доводочна база, авіаційний транспортний підрозділ та обслуговуюча
їх інфраструктура Київська область, смт. Гостомель, вул. Автозаводська, 1
3. Управління соціального розвитку та обслуговуюча його інфраструктура, м. Київ, вул.
Туполєва, 1а
4. Філія "Антонов-Агро" Київська область, Києво-Святошинський район, с.Круглик, вул.
Вітяньська, 2
5. Відокремлений структурний підрозділ «Комбінат громадського харчування КГХ №1», шифр
підрозділу 199 «КГХ №1»м. Київ, вул. Туполєва, 1
6. Відокремлений структурний підрозділ «Комбінат громадського харчування КГХ №2» шифр
підрозділу 198 «КГХ №2»м. Київ, вул. Туполєва, 1
Чисельність працівників
За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників на ДП «АНТОНОВ» склала
359 осіб, що на 128 осіб або на 1,3% менше, ніж за попередній рік.
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Підпорядкованість Підприємства
Згідно постанови КМУ “Деякі питання державного підприємства “АНТОНОВ” від 31.03.2015 року
№269 Підприємство було включено до складу учасників Державного концерну ”Укроборонпром”. На
виконання зазначеної постанови 10.06.2015 року був затверджений акт приймання-передачі ДП
“АНТОНОВ” зі сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в управління
ДК “Укроборонпром”.
Умови функціонування та економічна ситуація
Підприємство здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається
ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається.
Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках
капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої
торгівлі.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні
залишається нестабільною. У 2020 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну
програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці,
державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з метою
забезпечити умови для відновлення економіки в країні.
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає
уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та
міжнародних фінансових установ.
Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні.
Протягом 2020 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України
збільшився на 19,4% з 23,6862 гривень за долар США на 1 січня 2020 року до 28,2746 гривень за
долар США на 31 грудня 2020 року. Протягом 2020 року Національний банк України знизив облікову
ставку з 13,5% до 6,0%.
Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних
обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних
надходжень від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року.
У 2020 році споживча інфляція становила 5,0% (4,1% у 2019 році), а падіння реального ВВП,
становило 7,2%. Збільшення інфляції сприяла знеціненню курсу гривні завдяки дефіциту іноземної
валюти на ринку, який утримувався впродовж переважної частини 2020 року.
Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до
рівня В. Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну
та бюджетну політику, а також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ.
Наприкінці 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody 's Investors Service підтвердило
суверенний кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило
стабільний прогноз на позитивний.
Наприкінці 2019 року, з’явились перші новини щодо COVID-19 (корона вірусу) в Китаї. Станом на 31
грудня 2019 року до Всесвітньої Організації Охорони здоров’я було звітовано про поодинокі випадки
захворювання невідомим вірусом. Ситуація суттєво змінилась на початку 2020 року, коли розпочався
глобальний спалах цього вірусу, і його розповсюдження стрімко набуло розвитку. Керівництво
вважає вплив цього спалаху подією після звітної дати, яка не потребує коригування. Наразі ситуація
досі набуває розвитку, і її вплив на майбутні події неможливо спрогнозувати.
Після початку і поширення пандемії COVID-19 Уряд України періодично запроваджує карантинні
обмеження як на рівні держави в цілому, так і за регіонами з найбільшим рівнем поширення
зараження.
Карантинні обмеження, застосовувані Урядом, призвели до:
1. Тимчасового переведення значної кількості працівників підприємства на простій не з їх вини
та з оплатою не менше 2/3 від посадового окладу (тарифної ставки) за час простою.
Внаслідок зазначеного витрати, що були повязані із впливом COVID – 19 у 2020 році склали: 341
095 тис. грн
2. Зміщення термінів поставки окремими постачальниками, які не мали суттєвих наслідків
щодо діяльності Підприємства.
3. Затримка проведення аудиту окремой фінансової звітності за 2020 рік асоційованих
підприємств, частка яких ДП «АНТОНОВ» складає більше 50%. Наслідком зазначеного є
затримка в підтвердженні достовірності фінансових показників таких нерезидентів.
Зазначене суттєво впливає на складання ДП «АНТОНОВ» консолідованої звітності.
Після спалаху COVID-19 Керівництво продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає заходів
обережності відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та місцевих
органів влади, щоб нівелювати можливий вплив негативних наслідків.Керівництво не може
передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за
наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво
впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та
розвитку Підприємства.
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При складанні цієї окремой фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати
вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у звітному періоді.
2.

Основа складання окремой фінансової звітності

Основа складання
Дана окрема фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної собівартості».
При складанні цієї окремой фінансової звітності ДП «АНТОНОВ» дотримувалось вимог всіх
застосовних МСФЗ та МСБО. У разі наявності протиріч між вимогами МСФЗ/МСБО та нормативно –
правовими документами КМУ (постанова КМУ №1673 та №899) підприємство перевагу надавало
вимогам МСФЗ, так як того вимагає ст..12 ЗУ №996 та Примірника облікова політика підприємства
учасників Концерну, що затверджена наказом ДК «Укроборонпром» від 10.12.2020 року №482.
На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності Керівництво не готувало консолідовану
фінансову звітність, в якій фінансова звітність Підприємства та її дочірніх підприємств подається як
фінансова звітність єдиного суб’єкта господарювання шляхом об’єднання подібних статей активів,
зобов’язань, доходів та витрат та грошових потоків Підприємства з аналогічними статтями його
дочірніх підприємств.
В Примітці 4 наведено основні положення облікової політики, що використовувались під час
підготовки даної окремой фінансової звітності. Ці положення облікової політики застосовувались
послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності .
Валюта подання даної окремой фінансової звітності Підприємства – українська гривня. Суми
виражені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.
Дана окрема фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Окрема фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б
провести в тому випадку, якщо б Підприємство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності у відповідності з принципом безперервності діяльності.
Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які діють у поточному році
В цілому, облікова політика Підприємства відповідає тій, що застосовувалась у попередньому
звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня
2020 року або після цієї дати. Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів
та інтерпретацій, які Підприємство вперше застосувало з 1 січня 2020 року:
Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки" щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для всіх
стандартів. У новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск, неправильне
відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих
очікувань, вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення,
які приймають їх на основі даної фінансової звітності. Прийняття даної поправки не вплинуло на
фінансову звітність Підприємства.
Поправки до МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу"
В поправках пояснюється, що, щоб вважатися бізнесом, інтегрована сукупність видів діяльності та
активів повинна включати як мінімум внесок і принципово значущий процес, які разом в значній мірі
можуть сприяти створенню віддачі. При цьому пояснюється, що бізнес не обов'язково повинен
включати всі внески і процеси, необхідні для створення віддачі. Поправки також вводять
необов'язковий "тест на концентрацію", який дозволяє спростити оцінку того, чи є придбаний
комплекс діяльності та активів бізнесом. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність
Підприємства, але можуть бути застосовні в майбутньому, якщо Підприємство проведе операцію по
об'єднанню бізнесів.
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Поправки до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові
інструменти" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" - Реформа базових
процентних ставок
Поправки передбачають ряд звільнень, які застосовуються до відносин хеджування, на які реформа
базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної ставки впливає на
відносини хеджування, якщо в результаті її застосування виникають невизначеності щодо термінів
виникнення і/або величини грошових потоків, заснованих на базовій процентній ставці, за об'єктом
хеджування або за інструментом хеджування. Поправка не вплинула на фінансову звітність
Підприємства, оскільки у неї відсутні відносини хеджування, засновані на процентних ставках.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку,
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та
рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як функції
управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності. Зміни до
концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на фінансову звітність Підприємства.
Поправки до МСФЗ 16 "Оренда" - "Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19"
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ "Оренда" - "Поступки з оренди,
пов'язані з пандемією Covid-19". Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від
застосування вимог МСФЗ 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з
оренди, які виникають як прямий наслідок пандемії Covid-19. Як спрощення практичного характеру
орендар може прийняти рішення не аналізувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у
зв'язку з пандемією Covid-19, модифікацією договору оренди. Орендар, який приймає таке рішення,
повинен враховувати будь-яку зміну орендних платежів, обумовлених поступкою з оренди,
пов'язаної з пандемією Covid-19, аналогічно тому, як ця зміна відображалася б в обліку відповідно
до МСФЗ 16, якщо б вона не була модифікацією договору оренди. Дана поправка застосовується до
річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати. Застосування цієї поправки не мало впливу на фінансову звітність
Підприємства.
МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Підприємство не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були
опубліковані, але не набрали чинності.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з
класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для періодів, що
починаються з 1 січня 2023 року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно,
дозволяється дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань
у звіті про фінансовий стан Підприємства.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі
договори - витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які витрати
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим. Поправки
передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з
договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг,
включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати,
безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані
безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають
відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність
Підприємства.
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Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему
фінансову звітність Підприємства або не застосовні для неї:
МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня
2023 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та
асоційованою компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу
цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і
застосовуються перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за
призначенням - набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або
після цієї дати і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали
доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в
фінансової звітності періоду, в якому підприємство вперше застосовує дані поправки.
Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ
4 і МСФЗ 16 вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї
дати, дострокове застосування дозволяється.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана
поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після
цієї дати, допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення
«тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої
вартості - дана поправка застосовується перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату
початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або після
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати
істотний вплив на фінансову звітність Підприємства у майбутніх періодах.
3.

Істотні облікові судження, оцінки та припущення

Підготовка окремой фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва
винесення суджень та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційних
зобов'язань, які представлені у звітності на дату окремой фінансової звітності та відображених сум
доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період. Оцінки та судження базуються на
досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, котрі припускаються
достовірними у відповідності до обставин. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися
від оціночних.
Судження
В ході застосування облікової політики керівництвом Підприємства, крім облікових оцінок, були
зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у окремой фінансовій
звітності. Такі судження, зокрема, включають припущення щодо безперервності діяльності
Підприємства
(Примітка 2).
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Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел
невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи
контроль за валютними та митними операціями, продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних
і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору
різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство
дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та
відрахування були сплачені або нараховані. Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації,
що не були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними
органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити
суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або імовірність
будь-якого несприятливого результату.
Підприємство проводить операції з пов'язаними сторонами. Існує можливість того, що зі зміною
тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів відповідно до нового
Податкового кодексу такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження таких
операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва, вони будуть незначними.
Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів вимагає від керівництва
застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під
час визначення строків корисного використання активів керівництво враховує умови очікуваного
використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися
такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування
майбутніх норм амортизації. Зміна очікуваних строків корисного використання обліковується
перспективно.
Станом на 1 січня 2018 року в результаті оцінки справедливої вартості основних засобів, проведеної
професійними незалежними оцінювачами, строки корисного використання основних засобів
Підприємства були переглянуті.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року строки корисного використання основних
засобів не змінювались.
Зменшення корисності нефінансових активів
Матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене виробництво перевіряються на предмет
зменшення корисності не менше одного разу на рік, який в свою чергу обумовлений проведенням
річної інвентаризації, а також у тих випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне
зменшення корисності. Серед факторів, які Підприємство вважає такими, що дають підстави для
перегляду зменшення корисності, є наступні: фізичний та моральний знос; фізичне пошкодження,
розкомплектованість, значне погіршення операційних результатів у порівнянні з минулими періодами
чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи усієї стратегії бізнесу, включаючи активи, щодо
яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації чи заміну та інші фактори.
Підприємство слідкує за внутрішніми та зовнішніми індикаторами зменшення корисності
матеріальних та нематеріальних активів.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року індикаторів зменшення корисності основних
засобів та нематеріальних активів не було виявлено.
Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року підприємством було встановлено зменшення
корисності матеріальних активів, що перебувають у складі незавершеного виробництва.
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Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інші виплати працівникам
З метою визнання забезпечення під зобов’язання на виплату за пільговими пенсіями та інші виплати
працівникам підприємство використовує актуарні розрахунки, які здійснюються на підставі
укладеного між ДП «АНТОНОВ» та незалежним актуарієм відповідного договору.
Актуарні розрахунки базуються на оцінках, які можуть змінюватися. При розрахунку зобов’язань
Підприємства актуарієм були використані наступні основні актуарні припущення:
•

плинність кадрів;

•

темпи росту заробітних плат на підприємтві та в Україні ;

•

смертність;

•

ставка дисконтування;

•
інші припущення (терміни заробляння, розмір заробітної плати, припущення про раціональну
поведінку учасників, прогноз майбутніх зобов’язань підприємства тощо).
Забезпечення за судовими процесами
Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами.
Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництвом можливих втрат, що можуть бути
понесені в результаті негативних судових рішень. Більш детальна інформація про нараховані
зобов’язання наводиться в Примітці 26, а також у Примітці 36 розкриті умовні зобов’язання. Зміни
оцінок можуть суттєво вплинути на окрему фінансову звітність.
Оцінка очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків – це суттєва оцінка, яка передбачає визначення методології
оцінки, моделей та вхідних параметрів. Наступні компоненти мають значний вплив на оціночний
резерв під кредитні збитки: визначення дефолту, значне підвищення кредитного ризику, ймовірність
дефолту, заборгованість на момент дефолту і розмір збитку в разі дефолту, а також моделі
макроекономічних сценаріїв. Підприємство скористалося дозволом і використовує спрощений
матричний підхід, за яким резерв на покриття збитків розраховується щодо дебіторської
заборгованості, суми якої розподіляються за різними строками утворення заборгованості та
прострочення платежів.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць тією мірою,
якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати
оподатковувану тимчасову різницю.
4.

Основні положення облікової політики та виправлення помилок

Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання цієї окремой фінансової звітності Підприємства є
українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Підприємства,
вважаються операціями в іноземних валютах.
Операції в іноземних валютах
Операції, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, перераховуються у
функціональну валюту із використанням офіційного курсу обміну валют НБУ, який переважав на дату
операції.
Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у
функціональну валюту за офіційними курсами НБУ обміну валют, які діяли на звітну дату.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються із
використанням офіційних курсів НБУ обміну валют станом на дати первісних операцій.
Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони виникають.
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Основні засоби
Підприємство використовує модель собівартості для обліку основних засобів. Подальші
надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю. Первісна вартість включає
витрати, понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна вартість активів, створених
власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку
виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених власними силами
кваліфікованих активів, включає витрати на позики.
Сума, яка підлягає амортизації – це первісна вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням
його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Підприємство
одержало б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів, після вирахування очікуваних
витрат на вибуття, якби даний актив досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде
перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Знос основних засобів протягом строку їх використання, застосовуючи прямолінійний метод. Строк
корисного використання об’єктів основних засобів визначається експертним шляхом при передачі
об’єктів основних засобів в експлуатацію. Строки корисного використання груп основних засобів
представлені таким чином:
Будівлі та споруди
10-120 років
Машини та обладнання
3-85 років
Транспортні засоби
3-50 років
Інструменти, прилади, інвентар
3-25 років
Інші основні засоби
3-25 років
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми
оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Незавершені капітальні інвестиції включають витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом
основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат,
понесених при будівництві. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються.
Знос незавершених капітальних інвестицій, аналогічно основним засобам, починається з моменту
готовності цих активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці й стані, які
необхідні, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керівництвом.
Незавершені капітальні інвестиції включають також суми передплат за основні засоби.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення. Подальші витрати на нематеріальні активи
капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, втілені у
конкретних активах, до яких вони відносяться. Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді,
в якому вони були понесені.
Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного
використання нематеріальних активів, який як передбачається, не перевищує період у десять років.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційною визнається нерухомість, в якій здається в оренду більше 50 % площі приміщень.
У своїй звітності Підприємство використовує модель обліку інвестиційної нерухомості за
собівартістю.
Після визнання активом, об’єкт інвестиційної нерухомості слід обліковувати за його собівартістю
мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку
використання активів, який як передбачається, становить не менше десяти років.

корисного
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Зменшення корисності
нерухомості

основних

засобів,

нематеріальних

активів

та

інвестиційної

На кожну звітну дату Підприємство переглядає балансову вартість своїх основних засобів,
нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості з метою визначення чи існує будь-яке свідчення
того, що ці активи зазнали збитку від зменшення корисності. За наявності такого свідчення
Підприємство оцінює суму відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від
знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми
відшкодування окремого активу, Підприємства оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує
грошові кошти, до якої належить даний актив.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Класифікація активів в склад Груп вибуття здійснюється шляхом оцінки технічного стану кожного із
об'єктів основних засобів, внаслідок чого окремі об'єкти основних засобів не відповідають своїм
первісним властивостям, і не можуть в подальшому використовуватися за своїм призначенням
(тобто, ні в процесі виробництва або поставки товарів, ні в процесі виконання робіт або надання
послуг, ні при здачі в оренду або адміністративних цілях). Тобто відсутня ймовірність отримання
Підприємством майбутніх економічних вигід, що пов'язані з використанням відповідного об'єкта
основних засобів. Такі активи Підприємство класифікує в склад статті «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття» і оцінює за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю,
або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж.
Безпосередньо перед класифікацією активів як необоротні активи, утримувані для продажу,
проводиться оцінка справедливої вартості цих активів за вирахуванням витрат на продаж.
Якщо очікується, що продаж здійснюватиметься довше ніж рік, Підприємство оцінює витрати на
продаж за їх теперішньою вартістю. Будь-яке збільшення поточних витрат на продаж, яке виникає з
плином часу, повинно відображатися у звіті про прибутки та збитки як фінансові витрати.
Якщо основні засоби класифіковані як необоротні активи, утримувані для продажу, то вони не
підлягають амортизації.
Оренда
Підприємство як орендар
На дату початку оренди Підприємство як орендар визнає активи формі права користування та
зобов’язання. Підприємством передбачається два звільнення від визнання - відносно оренди активів
з низькою вартістю і короткострокової оренди.
Підприємство не визнає активи і зобов’язання за договорами операційної оренди землі, по яким
орендні платежі залежать від нормативно-грошової оцінки землі та є змінними. На думку
Керівництва, орендні платежі по таким земельним ділянкам, що перебувають у державній
комунальній власності, не відповідають вимогам МСФЗ 16 та не підлягають визнанню в якості активів
і зобов’язань за договорами операційної оренди в розумінні МСФЗ 16.
Підприємство як орендодавець
Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та
вигоди щодо права власності на базовий актив. Доходи від оренди, обліковуються прямолінійно на
умовах оренди та включаються до доходів Підприємства у звіті про фінансові результати через його
операційний характер. Орендодавець додає первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору
про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнає їх, як витрати протягом
строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди. Умовні орендні платежі визнаються доходом
у тому періоді, в якому вони були отримані.
Інвестиції
Інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються за собівартістю згідно п.38 МСБО 27
«Консолідована та окрема фінансова звітність».
При первісному визнанні інвестиція визнається за собівартістю. Видатки на угоди з придбання
інвестицій включаються до первісної вартості.
Запаси
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Запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості
реалізації.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості. Для окремих
підрозділів Підприємства оцінка вибуття здійснюється по собівартості перших за часом надходження
(FIFO).
Передоплати
Передоплати відображаються за фактичною вартістю сплачених коштів, за вирахуванням резервів
під знецінення. При цьому, у тих випадках коли була проведена передоплата за об’єкти основних
засобів або нематеріальний актив такі передоплати (аванси) відображаються у складі активів у
стадії створення або модернізації.
Класифікація фінансових активів
Фінансові активи класифікуються як оборотні активи, за винятком фінансових активів з терміном
погашення більше 12 місяців після звітної дати, які в свою чергу класифікуються як необоротні
активи.
Згідно МСФЗ 9 Підприємство класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються або за
амортизованою вартістю, або справедливою вартістю залежно від класифікації фінансових
інструментів.
Боргові інструменти, які відповідають умовам як таких, що оцінюються у подальшому за
амортизованою вартістю (ця категорія є найбільш характерною для Підприємства):
-

фінансові активи утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримувати фінансові
активи для збирання потоків грошових коштів; та
договірні умови за фінансовими активами викликають на визначені дати потоки грошових
коштів, які є виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою
боргу.

За умовчанням усі інші фінансові активи оцінюються у подальшому за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.
Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю, в подальшому оцінюються із
використанням методу ефективної відсоткової ставки і підлягають зменшенню корисності.
Підприємство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь строк
дії торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ 9. Підприємство
відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб
відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання.
Припинення визнання
Підприємство припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли спливає строк дії
договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу або коли воно передає фінансовий
актив і всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням цим активом, третій особі.
Під час передавання фінансового активу Підприємство оцінює, в якому обсязі за ним залишаються
ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому:
Якщо Підприємство передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то припиняє
визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або зобов’язання всі права та обов’язки,
створені або збережені при передаванні.
При припиненні визнання фінансового активу в цілому різниця між балансовою вартістю
(визначеною на дату припинення визнання) та одержаною компенсацією (включаючи всі одержані
нові активи мінус усі прийняті нові зобов’язання) визнається в прибутку чи збитку.
Підприємство списує фінансовий актив, коли існує інформація, яка вказує на те, що дебітор зазнав
серйозних фінансових труднощів, і не існує реалістичної перспективи щодо його відшкодування,
суми заборгованості прострочені більше ніж на три роки.
Підприємство вважає фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що позичальник
сплатить свої кредитні зобов'язання перед Підприємством у повному обсязі.
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Оцінка ОКЗ
ОКЗ (Очікувані кредитні збитки) - це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків. Кредитні
збитки оцінюються як поточна вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів (тобто різниця між
потоками грошових коштів, що надходять до суб'єкта господарювання відповідно до контракту та
грошовими потоками, які Підприємство очікує отримати). ОКЗ дисконтуються за ефективною
процентною ставкою фінансового активу.
Кредитно-знецінені фінансові активи
На кожну звітну дату Підприємство визначає чи можуть бути фінансові активи віднесені до кредитнознецінених. Фінансовий актив є "кредитно-знеціненим", коли відбулося одне або кілька подій, які
мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу.
Визнання знецінення
Збитки від знецінення, пов'язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю, включаючи
договірні активи, відображаються як частина інших операційних витрат у Окремому Звіті про
фінансові результати (Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід).
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість спочатку враховується за ціною операції згідно МСФЗ
15, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки мінус оціночний резерв під очікувані кредитні збитки.
Підприємство скористалося дозволом та застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані
кредитні збитки для торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають
внаслідок операцій, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15.
Всі фінансові активи Підприємства з метою нарахування оціночного резерву (резерву сумнівних
боргів) розділені на групи. При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується
також додаткова інформація, яка піддається аналізу.
Підприємство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну дату.
Нараховані суми оціночного резерву відображаються в Окремому Балансі (Звіті про фінансовий
стан) в складі активів, а витрати по нарахуванню - в Звіті про прибутки та збитки - в складі інших
операційних витрат.
Коли торгова дебіторська заборгованість стає безповоротною, вона списується за рахунок
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум кредитується у
складі прибутку або збитку.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість з основної діяльності нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, і спочатку враховується за первісною вартістю, а надалі за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. При цьому
Підприємство скористалося дозволом і використовує нульову ставку відсотка для короткострокових
безвідсоткових фінансових інструментів
Податок на додану вартість (ПДВ)
ПДВ в Україні стягується за двома ставками: 20% при продажу на території Україні та імпорті товарів,
робіт чи послуг та 0% при експорті товарів та виконанні робіт або наданні послуг за межі України.
Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і
виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно
від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має
право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит з ПДВ
виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в момент надходження оплати
постачальнику, або в момент отримання товарів, робіт, послуг залежно від того, яка подія
відбувається раніше.
У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від
знецінення обліковується за чистою сумою заборгованості, тобто - за мінусом ПДВ.
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Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках у
банку, які швидко конвертуються у готівку, та депозити з первісним терміном погашення менше трьох
місяців.
Власний капітал
Власний капітал Підприємства складається з::
•

Зареєстрований (статутний) капітал;

•

Додатковий капітал;

•

Резервний капітал;

•

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Статутний капітал Державного підприємства «АНТОНОВ» оцінюється як сумарна вартість вкладів
держави, як власника
Всі зміни статутного капіталу проводяться на підставі рішення Кабінету Міністрів України).
Додатково вкладений капітал може включати вартість безкоштовно отриманих від власників
необоротних активів за виключенням внесків до статутного капіталу. Оцінка майна, отриманого від
власників безоплатно, здійснюється за справедливою вартістю на дату оприбуткування. При
амортизації таких активів в обліку відображаються витрати від амортизації.
Підприємство створює резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими
документами, але не менше 25% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного
(страхового) фонду не може бути меншим 5% від суми чистого прибутку.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом
додавання чистого фінансового результату діяльності Підприємства за поточний період до
нерозподіленого прибутку минулих років за вирахуванням розподілу цього прибутку.
Чистий фінансовий результат діяльності Підприємства за звітний період (чистий прибуток) – це
прибуток, що залишається у розпорядженні Підприємства після сплати визначеного нормами
податкового законодавства податку на прибуток та інших обов’язкових зборів та платежів до
бюджету.
Чистий прибуток Підприємства використовується на:
•
формування частини чистого прибутку, що підлягає сплаті Підприємсвом до державного
бюджету України (держ. дивіденди) – у розмірі за ставкою, визначеною нормативно-правовими
документами Кабінету Міністрів України;
•
формування спеціальних (цільових) фондів Підприємства, що передбачені її Статутом – у
розмірі за ставкою, визначеною фінансовим планом Підприємства на відповідний звітний період;
•
інші цілі – у розмірі за ставкою, визначеною фінансовим планом Підприємства на відповідний
звітний період.
Використання прибутку за напрямками, що не передбачені фінансовим планом, погоджуються з ДК
«Укроборонпром» шляхом внесення змін до фінансового плану.
Спеціальні (цільові) фонди у окремой фінансовій звітності відображаються у складі нерозподіленого
прибутку з подальшим розкриттям їх наявності та руху за ними у Примітках до такої окремой
фінансової звітності.
Фонди, не передбачені положеннями Статуту, не створюються.
На ДП “АНТОНОВ” утворюються наступні спеціальні (цільові) фонди:
•

Фонд науково – технічного розвитку;

•

Фонд матеріального заохочення;

•

Фонд соціального захисту працівників підприємства;

•

Резервний фонд;
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•
Інші фонди, передбачені Статутом підприємства і джерелом фінансування яких є частина
чистого прибутку (далі – інші спеціальні фонди).
Державні гранти
Державні гранти не визнаються доти, доки не має обґрунтованої впевненості в тому, що
Підприємство виконає всі вимоги їх надання, та в тому, що вони будуть отримані. Державні гранти
визнаються у складі прибутку або збитку на систематичній основі протягом тих періодів, у яких
Підприємство визнає відповідні витрати, для компенсування яких ці гранти призначалися. При цьому
державні гранти, основною умовою яких є прийняття Підприємством зобов’язань на придбання,
будівництво або отримання у інший спосіб необоротних активів, визнаються як державні гранти у
окремом звіті про фінансовий стан, із подальшим перенесенням до складу прибутків або збитків на
системній та раціональній основі протягом строку корисного використання відповідних активів.
Забезпечення
Забезпечення визнаються тоді, коли Підприємство має теперішнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути
достовірно оцінена. В разі якщо Підприємство очікує компенсації деяких або всіх витрат, пов'язаних
із забезпеченнями (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація визнається як окремий
актив, але тільки тоді, коли ймовірність отримання компенсації є цілком реальною. У звіті про
сукупний дохід витрати, пов'язані із забезпеченнями, відображаються за вирахуванням суми
компенсації.
Для відшкодування наступних (майбутніх) операційних видатків Підприємства створює забезпечення
на:
-

виконання гарантійних ремонтів;
виплату відпусток працівникам;
льотні винагороди;
компенсацію виплат по пільгових пенсіях;
інші виплати згідно колективного договору.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було
створено. При створенні резерву приймаються до уваги тільки ті зобов'язання, які виникають в
результаті минулих подій, не пов'язаних з майбутніми діями Підприємства. Забезпечення
обліковуються в розрізі видів забезпечень з відповідними аналітичними відомостями. Нарахування
забезпечення відображається як збільшення зобов’язання з одночасним визнанням витрат за
функціональним призначенням.
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов’язань
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов’язань створюються за договорами, які
передбачають надання Підприємством визначених гарантій на реалізовану нею продукцію (товари,
роботи, послуги). Розмір забезпечення витрат на гарантійні зобов’язання створюються за методом
відсотку від обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у грошовому виразі. Ставка відсотка
встановлюється окремим організаційно-розпорядчим документом по Підприємству. Створення
забезпечень під гарантійні зобов’язання здійснюється за результатами реалізації з одночасним
визнанням суми забезпечення у собівартості реалізованої продукції. Забезпечення витрат на
гарантійні зобов’язання подається у Окремому Звіті про фінансовий стан у складі поточних та/або
довгострокових зобов’язань (забезпечень) залежно від терміну наданої гарантії.
Забезпечення на виплати працівникам
Витрати, пов’язані з нарахуванням забезпечення на виплату відпусток, включаються до складу
витрат операційної діяльності звітного періоду залежно від функціонального призначення витрат і
відображаються у Окремому Звіті про фінансові результати (Звіті сукупний дохід).
Поточні забезпечення за іншими виплатами працівникам (премій тощо) формується відповідно до
умов Колективного договору та прийнятих Підприємством положень щодо таких виплат і
створюється, зокрема, для:
•

виплат винагороди за підсумками роботи за рік;
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•
винагороди за виконання експортних контрактів, в тому числі за замовленнями;
•
виплати льотної винагороди;
•
інші виплати.
Витрати, пов’язані з нарахуванням забезпечення інших виплат працівникам, включаються до складу
витрат операційної діяльності звітного періоду залежно від функціонального призначення витрат і
відображаються у Окремому Звіті про фінансові результати (Звіті сукупний дохід).
Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями
Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями створюються з періоду, наступного за таким, в
якому видатки на відшкодування державному Пенсійному фонду України перевищили 1 % загальної
суми витрат підприємства в поточному періоді.
Зобов'язання з пенсійних та інших виплат
Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями створюються у розмірі поточної вартості
зобов’язань, визначених Актуарієм з урахуванням накопиченого залишку за попередні роки, вартості
поточних послуг, а також витрат на відсотки, актуарних прибутків/збитків відображених у Звіті
Актуарія.
З цією метою щорічно проводиться оцінка довгострокових зобов’язань підприємства за
винагородами працівникам на пільгові пенсії у майбутніх періодах з урахуванням основних актуарних
припущень шляхом залучення незалежного сертифікованого актуарія.
Державний пенсійний план із визначеними внесками. Підприємство робить визначені єдині соціальні
внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески розраховуються
як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того періоду, у якому вони
були понесені.
Доходи
Визнання виручки
Виручка - це дохід, що виникає у ході звичайної діяльності Підприємства. Виручка визнається в сумі
ціни угоди. Ціна угоди - це сума винагороди, право на яку Підприємство очікує отримати в обмін на
передачу контролю над обіцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних
від імені третіх сторін.
Виручка визнається за вирахуванням податків на додану вартість, експортного мита, акцизного
податку та інших аналогічних обов'язкових платежів. Продажі послуг. Підприємство надає послуги
за договорами з фіксованою та змінною винагородою.
Якщо Підприємство передає контроль над послугою протягом періоду і, відповідно, виконує
зобов'язання до виконання протягом періоду, виручка від надання послуг визнається у тому звітному
періоді, в якому послуги були надані.
За договорами з фіксованою винагородою виручка визнається на основі обсягу послуг, фактично
наданих до кінця звітного періоду, пропорційно загальному обсягу послуг, що надаються, оскільки
покупець одночасно отримує і споживає вигоди.
Основну виручку Підприємство отримує від авіаційних нерегулярних вантажних перевезень. За
своєю суттю така виручка є реалізацією від надання послуг. Підставою для визнання такої виручки є
документи, що підтверджують отримання та споживання таких послуг, зокрема договір, рахунокфактура, акт наданих послуг, льотне завдання, авіанакладна тощо.
Якщо Підприємство не передає контроль над послугою протягом періоду, виручка визнається у
момент часу, в який Підприємство виконує зобов'язання до виконання.
Якщо договори включають декілька зобов'язань до виконання, ціна угоди розподіляється на кожне
окреме зобов'язання до виконання на основі цін окремих продажів. Якщо такі ціни не є
спостережними, вони розраховуються на основі очікуваних витрат плюс маржа.
Оцінки виручки, витрат чи обсягу виконаних робіт до повного виконання договору переглядаються у
разі зміни обставин. Збільшення або зменшення розрахункових сум виручки чи витрат, які виникають
у зв'язку з цим, відображаються у складі прибутку чи збитку в тому періоді, в якому керівництву стало
відомо про обставини, які призвели до їх перегляду.
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У випадку договорів із фіксованою винагородою, покупець сплачує фіксовану суму відповідно до
графіку платежів. Якщо вартість послуг, наданих Підприємством, перевищує суму платежу,
визнається актив за договором із покупцем. Якщо сума платежів перевищує вартість наданих послуг,
визнається зобов'язання за договором із покупцем.
Рахунки виставляються покупцям щомісяця, і винагорода підлягає сплаті після виставлення рахунку.
Якщо договір включає змінну винагороду, виручка визнається, тільки якщо існує висока ймовірність
того, що в майбутніх періодах не буде значного зменшення такої виручки.
Продажі товарів
Продажі визнаються на момент переходу контролю над товаром, тобто коли товари поставлені
покупцю, покупець має повну свободу дій щодо товарів і коли відсутнє невиконане зобов'язання, яке
може вплинути на приймання покупцем товарів. Поставка вважається виконаною, коли товари були
доставлені у визначене місце, ризики застаріння та втрати перейшли до покупця, і покупець прийняв
товари відповідно до договору, строк дій положень про приймання закінчився або у Підприємства
наявні об'єктивні докази того, що всі критерії приймання були виконані.
Компоненти фінансування
Якщо Підприємство не очікує укладання договорів, в яких період між передачею обіцяних товарів чи
послуг покупцю і оплатою їх покупцем перевищує один рік, то Підприємство не коригує ціну угоди на
вплив вартості грошей у часі.
Витрати
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Витрати на дослідження та розробки
Витрати на внутрішні дослідження визнаються як витрати у періоді їх виникнення. Витрати на
внутрішні розробки капіталізуються, коли:
•
•
•
•

продукт або процес є технічно здійсненним і чітко визначеним;
доступні достатні ресурси для успішного завершення розробки;
демонструються вигоди від активів (існує ринок або демонструється внутрішня корисність) і
надійно оцінюються витрати, пов'язані з проектами;
Підприємство має намір виробляти та продавати або використовувати розроблений продукт
або процес і може продемонструвати його прибутковість. Пільги з податку на прибуток надані
для науково-дослідних робіт, вираховуються з відповідних витрат або з капіталізованих сум,
коли вони зароблені.

Капіталізовані витрати на розробку визнаються або нематеріальними активами, або, коли пов'язана
з ними діяльність з розробки призводить до побудови спеціалізованого оснащення для виробництва
або передбачає проектування, виготовлення та випробування прототипів та моделей як основних
засобів.
Капіталізовані витрати на розробку, як правило, амортизуються виходячи із розрахункової кількості
вироблених одиниць. Якщо кількість вироблених одиниць не може бути достовірно оцінена, вони
амортизуються протягом передбачуваного строку корисного використання внутрішньо
сформованого нематеріального активу. Амортизація капіталізованих витрат на розробку визнається
у собівартості реалізованої продукції.
Фінансові доходи та витрати
Витрати за кредитами, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням
або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної вартості цих активів до того часу,
поки активи не будуть, в основному, готові до їхнього використання за призначенням або продажу.
Усі інші витрати за кредитами визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони
були понесені.
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Фінансові доходи визнаються у тому періоді, в якому вони нараховуються, беручи до уваги фактичну
дохідність відповідного активу.
Податок на прибуток
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди слід оцінювати за сумою,
яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із
застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють до кінця звітного
періоду.
Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка підлягає
сплаті за ці періоди, то перевищення слід визнавати як поточний актив.
Підприємство користується податковою пільгою з податку на прибуток згідно ПКУ, п.41 підрозділу 4
розділу XX. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств
- суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток
літакобудівної промисловості".
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні
підприємства) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з
літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу
виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов'язане з
діяльністю Підприємства, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок контролю за
використанням вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як «Доходи майбутніх періодів». Визнання податкової пільги
здійснюється шляхом зменшення кредиторської заборгованості з податку на прибуток з одночасним
збільшенням сум, що обліковуються «Доходи майбутніх періодів».
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочені податкові активи (зобов’язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим
методом визначення тимчасових різниць на річну звітну дату між податковою базою активів та їх
балансовою вартістю, відображеною для цілей окремой фінансової звітності. Відстрочені податкові
активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році,
в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених
на звітну дату податкових ставок і положень податкового законодавства.
Балансова вартість відстроченого податкового активу визнається тільки в тих межах, у яких існує
наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду від
відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочені податкові активи (зобов’язання) не дисконтуються і подаються у Окремому звіті про
фінансовий стан згорнуто.
Умовні зобов’язання і активи
Умовні зобов’язання не визнаються у окремой фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках
до окремой фінансової звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у окремой фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо
існує достатня ймовірність надходження економічних вигід.
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5.

Виправлення помилок і зміни у окремой фінансовій звітності

Після випуску окремой фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік, скоригованої під час проведення
аудиту, що відбулося 15.12.2020 року, керівництво Підприємства здійснило коригування окремой
фінансової звітності за 2019 р. по застереженнях, які були висловлені в звіті незалежного аудиту та
по виявлених помилках, які потребували відповідних коригувань. Додатково були проведені певні
рекласифікації у Окремом Звіті про фінансовий стан та у Окремому Звіті про фінансовий результат
для цілей презентації звітності. Таким чином, інформація поточного року була скоригована для
відображення ефекту цих коригувань, що наведено у нижченаведених примітках та таблицях
(примітки позначені буквами алфавіту). Pміни вносились відповідно до МСБО 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки». Розшифровка змін наведена нижче (примітки позначені
буквами):

ОКРЕМИЙ БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
Станом на 31.12.2018 року

Коригуван
ня

31
грудня
2018
року
(скориго
вано)

4

5

Актив

Код
рядка

№
примітки

Станом на
31.12.2018 (за
попередньо
ю звітністю)

1

2

2a

3

Нематеріальні активи

1000

А

98 889

(311)

98 578

Основні засоби
які обліковуються за
методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

1010

А

5 073 082

(621 853)

4 451 229

8 313

(8 313)

-

Б, Ш
1030
1035

В

4

8 736

8 740

Запаси

1100

А, Г, Г’, Д

3 162 982

(627 156)

2 535 826

Виробничі запаси

1101

Г

1 492 549

(3 130)

1 489 419

Незавершене виробництва
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги
за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська
заборгованість

1102

А, Г’, Д

1 662 736

(624 026)

1 038 710

1 587 926

(1 400)

1 586 526

Пасив

Є
1125
1130

Ж

716 422

977

717 399

1140

З

4 260

(422)

3 838

1155

И

85 942

(54)

85 888

Коригуван
ня

31
грудня
2018
року
(скориго
вано)

Код
рядка

№
примітки

Станом на
31.12.2018 (за
попередньо
ю звітністю)
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Актив

Код
рядка

№
примітки

1

2

2a

1410

Б

Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Відстрочені податкові
зобов'язання
Пенсійні зобов'язання

1420

1500

А, В, Г, Г’,
Д, Е, Є,
Ж, З, И, І,
Ї, Й, Л, М,
Х, Ф
М

Станом на
31.12.2018 (за
попередньо
ю звітністю)

Коригуван
ня

31
грудня
2018
року
(скориго
вано)

3

4

5

18

404

422

5 570 588

(1 083 055)

4 487 533

561 306

(207 912)

353 394

-

29 471

29 471

65 804

(63 267)

2 537

-

2 537

2 537

1505

І, Ф

Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення
витрат персоналу
Поточні забезпечення

1520

Ї, Й, Ц

1660

Л, Ф, Х

223 739

5 141

228 880

Доходи майбутніх періодів

1665

Ц

991 152

69 421

1 060 573

Коригуван
ня

31
грудня
2019
року
(скориго
вано)

4

5

1521

Ї

ОКРЕМИЙ БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
Станом на 31.12.2019 року

Актив

Код
рядка

№
примітки

Станом на
31.12.2019 (за
попередньо
ю звітністю)

1

2

2a

3

1000

А

41 424

(178)

41 246

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Е, С, У

806 798

(10 813)

795 985

Основні засоби
які обліковуються за
методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

1010

А

4 947 667

(570 800)

4 376 867

7 448

(7 448)

-

4

370

374

6 341

7 096

13 437

3 681 202

(581 773)

2 768 088

1 608 767

12 217

1 620 984

2 066 263

(925 331)

1 140 932

1 037 446

(14 194)

1 023 252

Нематеріальні активи

Б, Ш, Щ
1030
1035

В, Ш

Інші необоротні активи

1090

Щ

Запаси

1100

Виробничі запаси

1101

А, Г, Г’,
Д, К, С
Г, К

Незавершене виробництва
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги

1102

А, Г’, Д, С
Є

1125
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Актив

за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська
заборгованість

Код
рядка

№
примітки

1130

Ж, Р, У

Станом на
31.12.2019 (за
попередньо
ю звітністю)

Коригуван
ня

31
грудня
2019
року
(скориго
вано)

527 963

18 238

546 201

30 669

(2 480)

28 189

37 018

(20 543)

16 475

Коригуван
ня

31
грудня
2019
року
(скориго
вано)

4

5

6 045 567

(1 167 655)

4 877 912

530 587

(217 352)

313 235

В, З
1140
1155

И, Р

Пасив

Код
рядка

№
примітки

Станом на
31.12.2019 (за
попередньо
ю звітністю)

1

2

2a

3

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Відстрочені податкові
зобов'язання
Пенсійні зобов'язання

1420

1500

А, В, Г, Г’,
Д, Е, Є,
Ж, З, И, І,
Ї, Й, К, Л,
М, Н, О,
Ф, Х
М

1505

І

-

39 809

39 809

Інші довгострокові зобов'язання

1515

П

323 935

24 537

348 472

Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення
витрат персоналу
довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги

1520

Ї, Й, Ц

45 599

(42 599)

3 484

-

3 484

3 484

123 934

(24 538)

99 396

1521
1610

Ї
П

1615

Т

437 060

(2 068)

434 992

1620

Н

255 389

(31 461)

223 928

Поточні забезпечення

1660

Л, Т, Ф, Х

269 751

1 827

271 578

Доходи майбутніх періодів

1665

Г’, О, Ц

625 047

(94 854)

530 193

рахунками з бюджетом

Вплив виправлень на Окремий Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) наведено
нижче:

Окремий Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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Код
рядка

№
примітки

За 2019 рік
(за
попередньою
звітністю)

Коригування

За 2019 рік
(скориговано)

2

2а

3

4

5

2000

Й

продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати

2050

А, Д, І, Ї,
Й, Л

Інші операційні витрати

2180

Фінансові витрати
Інші витрати
Витрати (дохід) з податку на
прибуток

2250
2270

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої

2120
2130

2300

А, Д, Г’, К
А
А, Г’, Е,
Є, Ж, З,
И, І, Ї, Й,
І, Ї
Д
М, О

5 996 142

7 714

6 003 856

(3 540 973)

(42 675)

(3 498 298)

628 105
(283 439)

137 620
(348)

765 725
(283 787)

(1 723 265)

(311 805)

(2 035 070)

(39 605)
(3 735)

(5 704)
(10 807)

(45 309)
(14 542)

(175 544)

(35 785)

(139 759)

Коригування

За 2019 рік
(скориговано)

4

5

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

№
примітки

1
Накопичені курсові різниці

2
2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих
та
спільних
підприємств

2а
Б
Б

2415

Інший сукупний дохід

2445

Стаття

За 2019 рік
(за
попередньою
3
звітністю)

І, Ї

(52)

(18)

(70)

386
-

(386)

-

(11 303)

(11 303)

Розшифровка коригуючих записів наведена нижче у Таблиці.
А

Б

В

При переході на МСФЗ підприємство здійснило
переоцінку основних засобів, нематеріальних активів та
інвестиційної нерухомості станом на 01.01.2018. Виявлена
помилка була виправлена при складанні окремой
фінансової звітності за 2020 рік шляхом перерахування
первісної вартості та зносу за кожний звітний період.
Постановка на баланс подарованих акцій ANTONOV
LOGISTICS SALIS GmbH у сумі 12 750 євро перенесено з
2019 року у 2018 рік та було перераховано курсові різниці
за 2018 та 2019 рік.
- Донараховано номінальну вартість простих акцій ВАТ
«Радіоавіоніка»,
- Нараховано дивіденди у 2019 році за 2018 рік та
розраховано курсові різниці.

31 грудня
2018

31 грудня
2019

(624 726)

(577 773)

404

-

19

18

-

58
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Г
Г’

Д
Е

Є

Ж

З
И

І
Ї
Ф
Х
Й
К

Відображення запасів за меншою з двох вартостей: за
фактичною вартістю або за чистою вартістю реалізації, як
вимагається згідно з МСБО 2 «Запаси».
Витрати на дослідження і розробки, що відображалися
у складі статті «Незавершене виробництво», визнаються у
складі витрат періоду в якому вони були понесені. При
цьому частину таких витрат у 2019 році понесено за
рахунок використання пільги з податку на прибуток у сумі
120 710 тис.грн. Використання пільги відображається у
складі інших операційних доходів у 2019 році.
Відображення оцінки, кваліфікації та визнання в якості
активу незавершеного виробництва у складі статті
«Запаси».
Коригування незавершених капітальних інвестиції
(дебіторської заборгованості за надані аванси за основні
засоби) в частині відображення результатів знецінення
дебіторської заборгованості за надані аванси за основні
засоби згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків.
Згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» було здійснено
перегляд моделі розрахунку резерву очікуваних кредитних
збитків. Коригування було зроблено з відображенням
впливу на найранішу дату за статтею балансу:
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Коригування дебіторської заборгованості за розрахунками
за виданими авансами в частині відображення її
знецінення згідно
МСБО 36 «Зменшення корисності
активів»
Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків.
Згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» було здійснено
перегляд моделі розрахунку резерву очікуваних кредитних
збитків. Коригування було зроблено з відображенням
впливу на найранішу дату за статтями балансу:
- Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
- Інша поточна дебіторська заборгованість
Зобов’язання за програмами зі встановленими
виплатами. Підприємство здійснило оцінку зобов’язань за
пенсійними планами зі встановленими виплатами станом
на 31.12.2019 р., 31.12.2018 р. та 01.01.2018 р. та за роки,
які закінчилися 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р.,
згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам», а саме:
- Пенсійні зобов’язання (рядок 1505 «Пенсійні
зобов’язання»)
- Довгострокові забезпечення витрат персоналу
(рядок 1521 «Довгострокові забезпечення витрат
персоналу»)
- Пенсійні зобов’язання (рядок 1660 «Поточні
забезпечення» по актуарних розрахунках)
- Поточні забезпечення витрат персоналу (рядок
1660 «Поточні забезпечення» по актуарних
розрахунках)
Коригування обліку доходів, які задовольняються з
плином часу.
Коригування
виробничих
запасів
в
частині
відображення результатів інвентаризації запасів у 2019
році.

(3 130)

(3 130)

(24 168)

(315 701)

(597 286)

(614 547)

-

(669)

(1 400)

(14 194)

1 734

717

(422)

(2 538)

(54)

(657)

29 471

39 809

2 537

3 484

6 858

6 736

1 546

1 168

3 617

6 602

-

15 334
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Л

М
Н

О

Коригування поточного забезпечення у результаті
списання не використаного своєчасно забезпечення.
Коригування, відображені Підприємством, вплинули на
Окремий Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) та окремі показники, які визначають розрахунки з
бюджетом, а саме:
- Відстрочені податкові зобов'язання
-

-

(3 263)

(7 816)

(207 912)

(217 352)

Розрахунки
з
бюджетом
через
збільшення
кредиторської заборгованості в частині чистого
прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

-

(31 461)

Доходи майбутніх періодів у формі державного гранту
в частині пільги з податку на прибуток, що звільнений
від перерахування до бюджету

-

(26 345)

У зв’язку зі зміною економічної сутності призначення
об’єкту, відбулася рекласифікація, зокрема:
П

Перенесено кредиторська заборгованість в рядок 1515
«Інші довгострокові зобов’язання» з рядка 1610 «Поточна
кредиторська
заборгованість
за
довгостроковими
зобов'язаннями»

-

24 537

Р

Перенесено дебіторську заборгованість з рядка 1155 «Інша
поточна дебіторська заборгованість» в рядок 1130
«Дебіторська заборгованість за розрахунками: за
виданими авансами»

-

19 968

С

Перенесено витрати з рядка 1005 «Незавершені капітальні
інвестиції» в рядок 1102 «Незавершене виробництво»

-

11 821

Т

Перенесено забезпечення з рядка 1660 «Поточні
забезпечення» в рядок 1615 «Поточна кредиторська
заборгованість за: товари, роботи, послуги» по
несвоєчасно отриманих документах по авіаперевезеннях
у поточну кредиторську заборгованість

-

1 739

У

Перенесена сума ПДВ за аванси видані за основні засоби
з
рядка
1130
«Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками: за виданими авансами» в рядок 1005
«Незавершені капітальні інвестиції»

-

Ц

Резерв під гарантійні забезпечення на послуги по
подовженню терміну льотного ресурсу з рядка 1520
«Довгострокові забезпечення» перекласифіковано у рядок
1665 «Доходи майбутніх періодів»

69 421

52 201

Ш

Перенесено
фінансові
інвестиції
з
рядка
1030
«Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств» в рядок 1035
«Інші фінансові інвестиції»

8 717

352

Щ

Перенесено
фінансові
інвестиції
з
рядка
1030
«Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств» в рядок 1090
«Інші необоротні активи»

-

7 096

1

677
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
6.

Нематеріальні активи (рядок 1000)

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня, представлений наступним чином:
Права
комерційного
позначення

Права на
об’єкти
промислової
власності

Авторське
право та
суміжні з
ним права

Інші
нематеріальні
активи (i)

Всього
(рядок
1000)

Незавершені
капітальні інвестиції в
нематеріальні активи
(рядок 1005)

Всього

Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2018
Надходження
Переміщення
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Переміщення
Станом на 31 грудня 2020

174
532
706
9
715

1 125
178
1 303
1 303

1 053
1 637
2 690
125
2 815

197 828
8 275
206 103
50 944
257 047

200 180
10 622
210 802
51 078
261 880

6 505
10 985
(10 622)
6 868
52 895
(51 078)
8 685

206 685
10 985
217 670
52 895
270 565

Накопичена амортизація
Станом на 31 грудня 2018
Нараховано за рік
Станом на 31 грудня 2019
Нараховано за рік
Станом на 31 грудня 2020

(26)
(35)
(61)
(77)
(138)

(162)
(252)
(414)
(310)
(724)

(277)
(679)
(956)
(628)
(1 584)

(101 137)
(66 988)
(168 125)
(43 425)
(211 550)

(101 602)
(67 954)
(169 556)
(44 440)
(213 996)

-

(101 602)
(67 954)
(169 556)
(44 440)
(213 996)

Балансова вартість
Станом на 31 грудня 2018
Станом на 31 грудня 2019
Станом на 31 грудня 2020

148
645
577

963
889
579

776
1 734
1 231

96 691
37 978
45 497

98 578
41 246
47 884

6 505
6 868
8 685

105 083
48 114
56 569

Підприємство залучило професійних незалежних оцінювачів визначення доцільної вартості нематеріальних активів на дату перехода на МСФЗ. Справедлива
вартість була визначена відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.
Результати незалежної оцінки нематеріальних активів відображено у окремой фінансовій звітності станом на 1 січня 2018 року.
При застосуванні переоцінки нематеріальних активів використовувався метод списання зносу, який передбачає списання всієї нарахованої амортизації, а
отримана після цього вартість стає первісною.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
(i)

Інші нематеріальні активи – представлені в основному ліцензіями на програмне забезпечення.

У 2021 році оцінювачами було надано скориговані результати оцінки станом на 1 січня 2018 року по деяких нематеріальних активах. Результати скоригованої
незалежної оцінки нематеріальних активів відображено у окремой фінансовій звітності ретроспективно з врахуванням коригування попередньо нарахованого
зносу станом на 31.12.2018, 31.12.2019 та 31.12.2020 року.
Земельні ресурси Підприємства
Підприємство має безстрокове право на використання земельних ділянок, на яких розташовані його будівлі, споруди та інші основні фонди, та сплачує податок
на землю, який нараховується щорічно виходячи із загальної площі ділянок і характеру їх використання. Земля є власністю держави і тому вона не включена
до Окремой Звіту про фінансовий стан.
За даними позабалансового обліку, що підтверджується витягом із земельного кадастру, за Підприємством закріплено 48 земельних ділянок загальною
площею – 986,001788 га, в тому числі:
-

-

15 земельних ділянок промислового призначення загальною площею 734,581984 га, з яких: за майданчиком 1 (ОКБ + дослідне виробництво + серійне
виробництво) - 9 земельних ділянок загальною площею 364,361984 га; за майданчиком 2 (ЛВіДБ с.м.т. Гостомель) – 6 земельних ділянок загальною
площею 370,22 га;
12 земельних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 48,940848 га, з яких: за базами відпочинку – 9 земельних ділянок; за дитячим
оздоровчим табором –1 земельна ділянка, за спортивними комплексами – 2 земельні ділянки;
9 земельних ділянок соціального призначення загальною площею 4,1826 га, з яких: за дитячими дошкільними закладами – 5 земельних ділянок; за
готелем – 1 земельна ділянка: за гуртожитками – 3 земельних ділянки;
1 земельна ділянка житлової та громадської забудови по Святошинському району м. Києва загальною площею 0,038456 га;
10 земельних ділянок сільськогосподарського призначення по Києво-Святошинському району Київської області загальною площею 198,0646 га за
філією “Антонов-Агро”;
1 земельна ділянка короткострокового користування згідно договору оренди №75-6-00504 загальною площею 0,1933 га для будівництва житлового
будинку.
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7.

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції (рядок 1010, 1005)

Рух основних засобів представлений наступним чином:

Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2018
Надходження
Переміщення
Переведення в іншу категорію активів
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Переміщення
Переведення в іншу категорію активів
Станом на 31 грудня 2020
Накопичений знос
Станом на 31 грудня 2018
Нараховано за рік
Переведення в іншу категорію активів
Зменшення суми нарахованого зносу
відремонтованих об’єктів
Станом на 31 грудня 2019
Нараховано за рік
Переведення в іншу категорію активів
Зменшення суми нарахованого зносу
відремонтованих об’єктів
Станом на 31 грудня 2020
Балансова вартість
Станом на 31 грудня 2018
Станом на 31 грудня 2019
Станом на 31 грудня 2020

Будівлі та
споруди

Машини та
обладнання

Транспорт
ні засоби

Інструменти,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Всього
(рядок
1010)

Незавершені
капітальні
інвестиції
(рядок 1005)

Всього

2 208 244
66 049
(12)
2 274 281
23 305
(7 573)
2 290 013

487 060
42 462
(354)
529 168
56 403
646
586 217

1 792 751
166 412
(1 057)
1 958 106
172 265
54 748
2 185 119

48 508
6 272
(177)
54 603
5 971
524
61 098

647 717
38 879
(17 302)
669 294
20 785
(96 707)
593 372

5 184 280
320 074
(18 902)
5 485 452
278 729
(48 362)
5 715 819

602 720
504 794
(320 074)
1 677
789 117
295 546
(278 729)
(374 734)
431 200

5 787 000
504 794
(17 225)
6 274 569
295 546
(423 096)
6 147 019

110 234
110 502
(8 890)

160 898
182 434
(203)
(284)

145 325
148 575
(1 601)
(94 939)

12 421
13 174
(314)
-

304 173
44 320
(17 230)
(10)

733 051
499 005
(19 348)
(104 123)

-

733 051
499 005
(19 348)
(104 123)

211 846
113 391
(2 986)
(6 478)

342 845
48 477
(99)
(636)

197 360
169 457
(66 415)

25 281
10 106
(199)

331 253
44 875
(96 682)
-

1 108 585
386 306
(99 767)
(73 728)

-

1 108 585
386 306
(99 767)
(73 728)

315 773

390 587

300 402

35 188

279 446

1 321 396

-

1 321 396

2 098 010
2 062 435
1 974 240

326 162
186 323
195 630

1 647 426
1 760 746
1 884 717

36 087
29 322
25 910

343 544
338 041
313 926

4 451 229
4 376 867
4 394 423

602 720
789 117
431 200

5 053 949
5 165 984
4 825 623
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Підприємство залучило професійних незалежних оцінювачів для визначення доцільної вартості
своїх основних засобів на дату перехода на МСФЗ. Справедлива вартість була визначена відповідно
до Міжнародних стандартів оцінки.
Результати незалежної оцінки основних засобів відображено у окремой фінансовій звітності станом
на 1 січня 2018 року.
У 2021 році оцінювачами було надано скориговані результати оцінки станом на 1 січня 2018 року по
деяких основних засобах. Результати скоригованої незалежної оцінки основних засобів відображено
у окремойи фінансовій звітності ретроспективно з врахуванням коригування попередньо
нарахованого зносу станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 та 31.12.2020 року.
Балансова вартість об’єктів соціальної інфраструктури у складі основних засобів станом на 31 грудня
2020 року складає 318 158 тис.грн., станом на 31 грудня 2019 року складає 324 527 тис.грн.
В складі Незавершених капітальних інвестицій обліковуються аванси видані за основні засоби
станом на 31 грудня 2020 в сумі 73 410 тис.грн., станом на 31 грудня 2019 в сумі 8 937 тис.грн.).
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2020 року складає
404 535 тис. грн, станом на 31.12.2019 року – 295 746 тис. грн.
8.

Інвестиційна нерухомість (рядок 1015)

Інвестиційна нерухомість представлена наступним чином:
Інвестиційна
нерухомість
Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2018
Надходження
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Переведення в іншу категорію активів (Примітка 19)
Станом на 31 грудня 2020
Накопичений знос
Станом на 31 грудня 2018
Нараховано за рік
Станом на 31 грудня 2019
Нараховано за рік
Переведення в іншу категорію активів
Станом на 31 грудня 2020
Балансова вартість
Станом на 31 грудня 2018
Станом на 31 грудня 2019
Станом на 31 грудня 2020

38 050
100 658
138 708
1 388
(102 046)
38 050
761
2 841
3 602
4 907
(6 226)
2 283

37 289
135 106
35 767

У 2020 році доходи від передачі в оренду інвестиційної нерухомості складають 1 393 тис. грн, витрати
безпосередньо повꞌязані з передачею в оренду інвестиційної нерухомості (амортизація) складають
9 054 тис.грн. Витрати, безпосередньо повꞌязані з передачею в оренду інвестиційної нерухомості,
перевищують доходи від передачі в оренду інвестиційної нерухомості, оскільки згідно з діючим
законодавством, бюджетні організації при оренді державного майна сплачують орендну плату у сумі
1 грн. (Договір від 05.07.2019 року №8476, що був укладений між ДП «АНТОНОВ» та Вищим
антикорупційним судом України та погоджений Регіональним відділенням ФДМУ).
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035)

9.

Довгострокові фінансові інвестиції представлено наступним чином:
Доля
володіння, %

31 грудня
2020

31 грудня
2019

484

374

1

1

442

336

19

15

3

3

19

19

Інші довгострокові фінансові інвестиції
(і)
Antonov EFC Corp. Texac (CША)

90%

Antonov Logistics Salis GmbH (Німеччина)

51%

Ruslan International (RI) (Англія)

49%

ОАО «Промінвестбанк» (Україна)
Радіоавіоніка (Росія)

(і) Станом на 31.12.2020 року залишки довгострокових фінансових інвестицій обліковуються за
собівартістю (рядок 1035), зокрема за номінальною вартістю акцій у сумі 484 тис. грн., станом на
31.12.2019 року – 374 тис. грн. згідно п.38 МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».
10.

Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040)

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року представлена
довгостроковими авансами виданими постачальникам за роботи і послуги.
11.

Інші необоротні активи (рядок 1090)

Витрати майбутніх періодів, що мають довгостроковий
характер, в т.ч.: (Примітка 18)
Страхування
Інші (ліцензії та дозволи органів контролю)
Банківські гарантії (i)
Нараховані та неотримані дивіденди від Ruslan Int. (іі)
Всього

31 грудня
2020
450

31 грудня
2019
526

450
50 609
4 855

526
5 815
7 096

55 914

13 437

(i) На балансі підприємства у складі Інших необоротних активів обліковуються валютні банківські
гарантії (у доларах США) згідно з Генеральним договором №КІЕ-2108140/1 від 02.02.2015р. в АТ
«ПУМБ» з метою врегулювання договірних відносин з Міністерством Оборони Індії (гарантії
виконання за контрактом з постачання українським підприємством індійській стороні запчастин та
іншого авіаційного майна для літаків АН-32).
(іі) Станом на 21.02.2020 року згідно Повідомлення про звіт щодо стану добровільної ліквідації
компанії Ruslan International Limited від 21.04.2020р., регістраційний номер LIQ03, за звітний період з
22.02.2019р. по 21.02.2020р. (за МСФЗ) відбулося зменшення залишку активів компанії, що було
відображено у окремой фінансовій звітності ДП «Антонов» як зменшення нерозподілених та
неотриманих дивідендів від Ruslan Int.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
12.

Запаси (рядок 1100)

Запаси були представлені наступним чином:

Незавершене виробництво
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Сировина та витратні матеріали
Готова продукція
Товари
Інші
Всього

31 грудня
2020
636 379
991 236
1 496 547
10 199
774
4 680
3 139 815

31 грудня
2019
1 140 932
950 593
616 714
5 218
954
53 677
2 768 088

Залишки по рахунках запасів відображені за вирахуванням резерву під знецінення запасів та
незавершеного виробництва, який складає 1 199 749 тис.грн. станом на 31 грудня 2020 (станом на
31 грудня 2019 складає 619 760 тис.грн.)

13.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги була представлена наступним
чином:

Дебіторська заборгованість за ТМЦ, роботи та послуги
Резерв під очікувані кредитні збитки (Примітка 16)
Всього

31 грудня
2020

31 грудня
2019

623 190
(35 355)
587 835

1 045 588
(22 336)
1 023 252

Інформація про схильність Підприємства кредитному і валютному ризикам, а також про збитки від
знецінення, які пов'язані з дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги,
розкривається у Примітці 41.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, як правило, погашається
протягом 30 днів.

14. Дебіторська заборгованість за виданими авансами та інша поточна дебіторська
заборгованість (рядок 1130, 1155)
Дебіторська заборгованість за виданими авансами була представлена наступним чином:
31 грудня
2020

31 грудня
2019

Дебіторська заборгованість за виданими авансами
ПДВ за виданими авансами

897 468
(91 177)

658 981
(82 060)

Резерв під знецінення авансів (Примітка 16)
Всього

(34 450)
771 841

(30 720)
546 201
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Інша поточна дебіторська заборгованість була представлена наступним чином:

Розрахунки з проблемними банками
Розрахунки за претензіями в межах України
Розрахунки за претензіями з нерезидентами
Позики, ПФД
Інші розрахунки
Резерв під очікувані кредитні збитки (Примітка 16)
Всього
15.

31 грудня
2020
64 167
44 606
13 158
10 377
(120 516)
11 792

31 грудня
2019
61 756
61 251
43 829
21 876
6 140
(178 377)
16 475

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (рядок 1140)

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами включає заборгованість із роялті та відсотки
банку.
16.

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки та знецінення авансів виданих

Зміни в резерві під знецінення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги,
авансами виданими, іншої поточної дебіторської заборгованості в 2019-2020 роках наступні:
2020 рік

2019 рік

Залишок на 1 січня
Нарахування протягом року

234 755
26 071

450 606
27 508

Використання резерву

(61 800)

(237 839)

Сторнування резерву

(1 428)

(3 349)

Вплив курсових різниць

661

(2 171)

Залишок на 31 грудня

198 259

234 755

17.

Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165)

Грошові кошти та їх еквіваленти включали:

Грошові кошти на банківських рахунках
Грошові кошти в дорозі

31 грудня
2020

31 грудня
2019

2 112 538

279 407

70

248

Готівка

3 626

78

Всього

2 116 234

279 733

ДП «Антонов» має відкриті поточні рахунки в національній та іноземних валютах у банках, які
контролюються Державою: ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», АТ
«Укрексімбанк».
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, близько 99% та 94%, відповідно, грошових коштів та
залишків на банківських рахунках були розміщені у банках, які контролюються Державою.
Оскільки до суб’єктів господарювання, які контролюються Державою відносяться державні банки, то
ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» для ДП «Антонов»
є пов’язаними особами, інформація про які розкрита в Примітці 40.
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18.

Інші оборотні активи (рядок 1190)

Структура інших оборотних активів наведена нижче:

Витрати майбутніх періодів, що мають поточний характер, в
т.ч. (i)
Ліцензії на право користування програмними
забезпеченнями
Страхування
Інші (ліцензії та дозволи органів контролю)
Податковий кредит за неотриманими податковими
накладними
Інше
Всього

31 грудня
2020

31 грудня
2019

34 088

54 221

3 566

12 092

29 960
562

41 423
706

86 408

38 585

1 326
121 822

3 055
95 861

(i) До витрат майбутніх періодів відносяться витрати на страхування майна, цивільної
відповідальності водіїв, інших ризиків, витрати на ліцензії та дозволи державних органів контролю
на право здійснювати відповідну діяльність, отримання та подовження права на використання
програмних продуктів, підписка на періодичні видання, подовження сертифікатів цифрових підписів,
подовження дії сертифікатів на офіційний веб-сайт, тощо. Такі витрати носять поточний або
довгостроковий характер (Примітка 11).
19.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (рядок 1200)

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття представлені таким чином:

Літаки, які були отримані Підприємством, як об’єкти
фінансового лізингу, але підлягають вилученню відповідно до
розпорядження КМУ від 26.06.2013 року №612-Р (Примітка 28)
Необоротні активи, утримувані для продажу
Необоротні активи, утримувані на ліквідацію
Будівля Брокбізнесбанку, утримувана для продажу (i)
Всього

31 грудня
2020

31 грудня
2019

73 370

136 168

3 426
963
94 463
172 222

9 193
2 402
147 763

(i) В рамках задоволення вимог рекласифікації, яким виступав ДП «АНТОНОВ», між ним та ПАТ
«Брокбізнесбанк» був укладений договір від 12.12.2018р. № 507 на предмет отримання
Підприємством у власність будівлі за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 41.
Вартість придбання будівлі згідно договору складає 120 789 840 грн. (в т.ч. ПДВ – 20 131 640 грн.).
При цьому така будівля перебувала у заставі на користь ДП «АНТОНОВ» під відкритий ним у ПАТ
«Брокбізнесбанк» депозит на загальну суму 10 000 тис.дол.США. На момент прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Брокбізнесбанк» (постанова Правління НБУ від
10.06.2014р.) гривневий еквівалент вимоги Підприємства по валютному депозиту склав 120 591 000
грн.
У зв’язку з тим, що вищезазначена будівля знаходиться поза межами фактичного розташування ДП
«АНТОНОВ» та не може бути використана для організації в ній технологічного процесу, здійснення
адміністративно-господарських та/або збутових функцій, керівництвом Підприємства було прийнято
рішення про придбання будівлі для подальшого продажу. Зазначене рішення оформлене наказом
по ДП «АНТОНОВ» від 29.12.2018р. № 3676.
Вищезазначена будівля була оприбуткована на баланс Підприємства за вартістю придбання без
ПДВ, тобто – у розмірі 100 658 200,00 грн., і до 05.07.2019 року кваліфікувалась як необоротний
актив, утримуваний для продажу, без нарахування амортизації.
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
На підставі договору від 05.07.2019 року №8476, що був укладений між ДП «АНТОНОВ» та Вищим
антикорупційним судом України та погоджений Регіональним відділенням ФДМУ зазначений об’єкт
був переданий в оренду і був перекваліфікований в інвестиційну нерухомість.
Законом України від 18.06.2020 року №730-IX було доповнено ст..1 Закону України від 20.10.2016
року №1701-VIII «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «АНТОНОВ»»
(далі ЗУ№1701).
Згідно доповненої статі
1.

2.

Частина заборгованості ДП «АНТОНОВ» за облігаціями, випущеними у 2009 році ДП «КиАЗ
«Авіант» під гарантії держави, погашається шляхом передачі до сфери управління органу,
визначеного КМУ, від підприємства нежитлової будівлі по проспекту Перемоги,41 у м. Києві за
ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку майна.
Залишок заборгованості , що залишається після погашення заборгованості, як наведено вище
у п.1, погашається щокварталу, рівними частинами, протягом строку, визначеного ст. 1 ЗУ
№1701.

На виконання ст.1 ЗУ №1701 та ст.33 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» КМУ своїм
розпорядженням від 21.04.2021 року №347-р визначив ВАСУ органом до сфери управління якого
передається будівля по проспекту Перемоги, 41 у м. Києві.
20.

Власний капітал (рядки 1400, 1410, 1415, 1420)

Статутний капітал
ДП «АНТОНОВ» є державним комерційним Підприємством, матеріально фінансовою основою
діяльності якого відповідно до п.5.1. його Статуту є статутний капітал. Розмір такого капіталу згідно
п. 5.2. Статуту Підприємства становить 2 060 940 463,80 грн. Протягом 2019 та 2020 років розмір
статутного капіталу не змінювався.
Резервний капітал
Резервний капітал створюється за рахунок частини чистого прибутку, що залишається у
розпорядженні Підприємства після утримання з нього всіх обов’язкових внесків до державного
бюджету. Норматив відрахування з такої частини чистого прибутку згідно п.5 Статуту затверджується
фінансовим планом Підприємства на відповідний рік. Протягом 2019 та 2020 років такий норматив
становив 10%. Відрахування до резервного капіталу за 2020 рік складають 75 027 тис. грн., за 2019
рік – 31 359 тис. грн.
Додатковий капітал
Зміни у додатковому капіталі у 2020 році у сумі 110 тис. грн.. відбувалися за рахунок іншого сукупного
доходу в частині накопичених курсових різниць по довгострокових фінансових інвестиціях.
Зміни у додатковому капіталі у 2019 році у сумі (-) 70 тис. грн. відбувалися за рахунок іншого
сукупного доходу в частині накопичених курсових різниць по довгострокових фінансових інвестиціях.
Розподіл прибутку
Відповідно до українського законодавства, державне підприємство, яке є учасником ДК
«Укроборонпром», частину чистого прибутку у розмірі 30% відраховує до державного бюджету.
Частина чистого прибутку, нарахована та сплачена до Державного бюджету, за 2020 рік складає 341
669 тис. грн.
Частина чистого прибутку, нарахована та сплачена до Державного бюджету, за 2019 рік складає 190
139 тис. грн.
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Інші довгострокові зобов’язання (рядки 1515, 1610)

21.

Довгострокові зобов’язання були представлені наступним чином:

Довгострокова частина інших
довгострокових зобов'язань (Рядок 1515)
Заборгованість за облігаціями перед МФУ (i)
Позика Міністерства промислової політики України (ii)
Всього довгострокова частина
Поточна частина інших
довгострокових зобов’язань (Рядок 1610)
Заборгованість за облігаціями перед МФУ(i)
Позика Міністерства промислової політики України
Всього поточна частина
Всього

31 грудня
2020

31 грудня
2019

299 338
299 338

348 472
348 472

31 грудня
2020
49 134
49 134

31 грудня
2019
46 065
53 331
99 396

348 472

447 868

Згідно з ЗУ №170 «Про реструктуризацію заборгованості ДП «АНТОНОВ»» від 20.10.2016 року
№1701, термін погашення облігацій відповідно складає 10 років, до кінця 2026 року рівними
частинами.

(i)

Законом України від 18.06.2020 року №730-IX було доповнено ст..1 Закону України від 20.10.2016
року №1701-VIII «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «АНТОНОВ»»
(далі ЗУ№1701).
Згідно доповненої статі:
-

-

(ii)

Частина заборгованості ДП «АНТОНОВ» за облігаціями, випущеними у 2009 році ДП «КиАЗ
«Авіант» під гарантії держави, погашається шляхом передачі до сфери управління органу,
визначеного КМУ, від підприємства нежитлової будівлі по проспекту Перемоги,41 у м. києві
за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку майна.
Залишок заборгованості , що залишається після погашення заборгованості, як наведено
вище у п.1, погашається щокварталу, рівними частинами, протягом строку, визначеного ст. 1
ЗУ №1701.
Зобов’язання за позикою набуті в результаті правонаступництва майнових прав та обов’язків
ДП АНТК ім. О.К. Антонова яке, в свою чергу, набуло їх в результаті правонаступництва
майнових обов’язків ДП КАЗ «Авіант» в ході приєднання останнього до себе на підставі
розпорядження КМУ від 01.07.2009р. № 758-р та наказу Мінпромполітики від 10.07.2009р. №
476. Срок сплати – 2020й рік.

Зобов’язання Підприємства не забезпечені заставами.
Відсоткові ставки за зобов’язаннями представлені наступним чином:

Позика Міністерства промислової
політики України
Заборгованість за облігаціями перед
МФУ
Всього

Ефективна
ставка

31 грудня
2020

Ефективна
ставка

31 грудня
2019

13,50%

-

13,50%

53 331

6,50%

348 472

6,50%

394 537

348 472

447 86
8
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Звірка зобов’язань за фінансовою діяльністю на звітні дати представлена наступним чином:

31 грудня
2019

Чистий рух
коштів у резті фінансової
діяльності

Негрошові
операції

31 грудня
2020

Позика Міністерства
промислової політики України
Заборгованість за облігаціями
перед МФУ
Інші

53 331

(56 400)

3 069

-

394 537
-

(70 603)

24 538

348 472
-

Всього

447 868

(127 003)

27 607

348 472

22.

Довгострокові та поточні забезпечення (рядки 1505, 1520, 1521, 1660)
Забезпечення під
виплати за
пільговими
пенсіями

На 31 грудня 2018
Довгострокові
Короткострокові
Збільшення
резерву, віднесені
на прибуток чи
збиток
Використано або
сплачено протягом
року
На 31 грудня 2019
Довгострокові
Короткострокові
Збільшення
резерву, віднесені
на прибуток чи
збиток
Використано або
сплачено протягом
року
На 31 грудня 2020
Довгострокові
Короткострокові

Забезпечення
під виплати за
колективним
договором

Забезпечення
Інші
за виплатами
забезпечення
працівникам

Всього

36 329
29 471
6 858

4 083
2 537
1 546

220 476
220 476

-

260 888
32 008
228 880

17 076

2 115

216 026

19 643

254 860

(6 860)

(1 546)

(191 388)

(1 083)

(200 877)

46 545
39 809
6 736

4 652
3 484
1 168

245 114
245 114

18 560
18 560

314 871
43 293
271 578

6 973

3 699

285 599

279 855

576 126

(6 932)

(1 394)

(166 621)

(296 550)

(471 497)

46 586
39 191
7 395

6 957
5 319
1 638

364 092
364 092

1 865
1 865

419 500
44 510
374 990

Забезпечення за виплатами працівникам
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року короткострокові забезпечення за виплатами
працівникам включають забезпечення під невикористані відпустки.
Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями та під виплати за колективним договором
Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями та під виплати за колективним договором станом
на 31.12.2020 та 31.12.2019 років відображено в обліку на підставі Актуарного звіту. Підприємство
має законодавчо встановлене зобов’язання компенсувати Державному пенсійному фонду України
суму додаткових пенсій, виплачуваних деяким категоріям колишніх і діючих працівників
Підприємства. За умовами цього пенсійного плану працівники Підприємства зі стажем роботу у
шкідливих умовах мають право на достроковий вихід на пенсію та на додаткові виплати, які
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
фінансуються Підприємством та виплачуються Державним пенсійним фондом України.
Підприємство має юридичне зобов’язання перед своїми працівниками, визначене колективною
угодою, на виконання 3 програм:
1)
2)
3)

Пенсії, призначені на пільгових умовах
Виплати при виході на пенсію
Виплати до ювілейного віку або стажу

Зміни в сумі зобов'язань по Планам з визначеною виплатою були наступними:

2020 рік

Програма №1

Програма №2

Програма №3

Разом

На кінець попереднього періоду
Вартість поточних послуг
Витрати на відсотки
Виплачені винагороди
Актуарні прибутки/збитки

46 545
1 849
5 125
(6 736)
(197)

701
21
77
(43)
(27)

3 951
1 083
435
(1 125)
(199)

51 197
2 953
5 637
(7 904)
(423)

Вартість наданих раніше послуг
На кінець звітного періоду

46 586

729

2 083
6 228

2 083
53 543

2019 рік

Програма №1

Програма №2

Програма №3

Разом

На кінець попереднього періоду
Вартість поточних послуг

36 329
1 226

433
11

3 650
884

40 412
2 121

Витрати на відсотки
Виплачені винагороди
Актуарні прибутки/збитки
Вартість наданих раніше послуг
На кінець звітного періоду

5 184
(6 860)
10 666
46 545

62
(111)
306
701

521
(1 435)
331
3 951

5 767
(8 406)
11 303
51 197

Вартість поточних послуг включена до складу витрат на заробітну плату.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в
актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають.
Актуарними прибутками та збитками є зміни в зобов’язаннях щодо визначених виплат, які походять
від коригувань на основі набутого досвіду (тобто впливу різниць між попередніми актуарними
припущеннями та тим, що фактично відбулось) та впливу змін в актуарних припущеннях. Витрати на
вартість минулих послуг визнаються негайно у складі звіту про сукупний дохід.
Витрати за пенсійним забезпеченням за програмою з фіксованою сумою виплат визначаються з
використанням актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення припущень
щодо ставки дисконтування, очікуваного рівня дохідності активів, майбутнього збільшення заробітної
плати, рівня смертності та майбутнього збільшення пенсій. У зв'язку з тим, що такі програми є
довгостроковими за своєю природою, зроблені припущення містять елемент невизначеності.
Інформація про основні актуарні припущення, використані при проведенні розрахунку актуарієм:
Плинність кадрів. На підставі аналізу реєстрів працівників при виборі єдиного показника плинності
кадрів для всіх вікових груп, враховано, що насправді плинність у віковій категорії, де сконцентровано
найбільші зобов'язання (45+ років), є найменшою.
Темпи росту заробітної плати на Підприємстві та в Україні. У прогноз закладено приріст
заробітної плати для розрахунку пенсії в Україні в 2020-2025 році, що базується на прогнозі Economic
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Intelligence Unit (EIU)). Припускається, що темпи приросту заробітних плат перевищуватимуть
інфляцію у цей період на 3-9%. В подальшому очікується зниження темпів приросту заробітної плати
в Україні. Довгостроковий рівень щорічного приросту 5.2% буде досягнуто у 2026 році. При виборі
довгострокового показника приросту заробітних плат ми виходили з довгострокового прогнозу
інфляції в Україні від МВФ, НБУ та EIU на рівні 4.6-5.5%. Припущено, що подальші темпи зростання
заробітних плат на Підприємстві співпадатимуть з темпами приросту заробітних плат в Україні.
Смертність. Передбачається, що селективна смертність за віком і статтю серед співробітників
Підприємства відповідає селективній смертності за віком і статтю в середньому серед міського
населення в Україні.
Ставка дисконтування. Це одне з актуарних припущень, яке має істотне значення. Вона відображає
тимчасову вартість грошей, але не актуарний або інвестиційний ризик. Більш того, ставка
дисконтування не відображає властивий Підприємству кредитний ризик, який лягає на кредиторів
цього Підприємства, і ризик того, що фактичні результати можуть відрізнятися від актуарних
припущень. Оскільки ринок корпоративних облігацій високої якості недостатньо розвинутий в Україні,
у якості ставки дисконтування обрано ефективну дохідність державних облігацій, які торгувалися на
біржах наприкінці 2020 року. Державних облігацій необхідного строку до виконання на ринку не
було, тому для встановлення теоретичної дохідності таких цінних паперів було застосовано
логістичну регресію. Середній строк до виконання зобов’язань складає близько 15 років. В результаті
на 31.12.2020 отримуємо ставку 10.97%.
Основні припущення для цілей актуарної оцінки були представлені наступним чином:
31 грудня
2020
10,97%
5%
9%
5%

Ставка дисконтування
Коефіцієнт плинності кадрів
Темп зростання заробітної плати
Інфляція

31 грудня
2019
11,01%
5%
31%
4%

Аналіз чутливості для основних параметрів моделі. Плинність кадрів тестується в умовах приросту
показників смертності, звільнень і виходів на пенсію, а прогнозовані темпи зростання заробітної
плати. Інфляція відповідно знижуються або підвищуються на 1% щорічно. Результати аналізу
чутливості – у наведеній таблиці:
Показник
Ставка дисконтування
9,97%
11,97%
11,01%
Плинність кадрів
-25,00%
25,00%
Приріст зарплати
-1,00%
1,00%
Індекс інфляції
-1,00%
1,00%
Смертність
-10,00%
10,00%

Базове значення

Програма
№1

Програма
№2

Програма
№3

10,97%
10,97%
10,97%

50 515
43 216
46 441

839
635
725

6 380
6 084
6 222

4,50%
4,50%

47 894
45 439

733
726

6 311
6 150

5-8%
5-8%

46 309
46 887

729
729

6 227
6 227

5-6%
5-6%

46 179
46 999

729
729

6 227
6 227

0,97
0,97

46 994
46 184

785
677

6 263
6 193
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Пенсійні зобов’язання згідно актуарних розрахунків (рядки 1505, 1521,1660):

Забезпечення під виплати за пільговими пенсіями (рядок
1505)
Забезпечення під виплати за колективним договором
(рядок 1521)
Поточні забезпечення в частині актуарних зобов’язань
(рядок 1660)
Всього
23.

31 грудня
2020

31 грудня
2019

39 191

39 809

5 319

3 484

9 033
53 543

7 904
51 197

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (рядок 1615)

Поточна кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:

Кредиторська заборгованість за роботи та послуги
Кредиторська заборгованість за товари
Кредиторська заборгованість за готову продукцію
Кредиторська заборгованість за основні засоби
Всього

31 грудня
2020
602 168
11 254
390
37
613 849

31 грудня
2019
421 887
12 370
735
434 992

Інформація щодо схильності Підприємства валютному ризику і ризику нестачі ліквідності в частині
торгової та іншої кредиторської заборгованості розкривається у Примітці 41.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, як правило, погашається
протягом 30 - 60 днів.
24. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 1635)
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами була представлена наступним
чином:

Аванси отримані за готову продукцію (i)
Аванси отримані за роботи та послуги
Аванси отримані за товари
Всього

31 грудня
2020
242 527
244 194
1 048 333
1 535 054

31 грудня
2019
426 807
164 953
591 760

(i) У складі авансів за готову продукцію станом на 31.12.2019 відображено отриманий аванс від ВАТ
«Ільюшинс Фінанс Ко» в сумі 9 567 тис.грн. (еквівалент 1 210 тис.дол.США) та аванс від Міністерства
оборони Російської Федерації в сумі 187 258 тис.грн., який деномінований в російських рублях
(еквівалент 702 000 тис.рос.рублів). Внаслідок складної політичної ситуації у відносинах між
Україною та Російською Федерацією у Підприємства відсутня впевненість в ймовірності отримання
економічних вигід від залишків отриманих авансів, а навпаки – є ймовірність повернення такої
заборгованості Замовнику. Аванс за готову продукцію, отриманий від Міністерства оборони
Російської Федерації списаний у 2020 році.
Також у складі авансів за готову продукцію станом на звітні дати відображено отриманий аванс від
ДП «Антонов-фінанс» в сумі 179 235 тис.грн.
Аванси, отримані на початок звітного періоду, було визнано виручкою від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг):
-

протягом 2019 року у розмірі 1 126 990 тис.грн., без ПДВ – 1 123 768 тис.грн.;

-

протягом 2020 року у розмірі 46 374 тис.грн., без ПДВ – 43 612 тис.грн.
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25.

Розрахунки з бюджетом (рядки 1135, 1620)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином:

ПДВ до відшкодування
Переплата з податку на прибуток
Інше
Всього

31 грудня
2020
21 358
135
21 493

31 грудня
2019
95 776
19 063
739
115 578

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином:

Частина чистого прибутку (дивіденди)
ПДВ
Зобов’язання за іншими податками
Всього
26.

31 грудня
2020
161 497
74 117
28 963
264 577

31 грудня
2019
207 828
16 100
223 928

31 грудня
2020
13 191

31 грудня
2019
62 224

356 373

415 768

57 118

52 201

426 682

530 193

Доходи майбутніх періодів (рядок 1665)

Доходи майбутніх періодів було представлене наступним чином:

Пільга з податку на прибуток (i) (поточна)
Пеня за облігаціями Міністерства фінансів
України (ii), у т.ч.:
Резерв під гарантійні зобовꞌязання
Всього
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(і) Пільга з податку на прибуток
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні
платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з
літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу
виробництва, запровадження новітніх технологій.
Суми вивільнених коштів визнаються як доходи майбутніх періодів
Інформація про рух коштів, вивільнених від оподаткування, представлена таким чином:
2020

2019

1 січня

62 224

515 989

Сума коштів, вивільнених від оподаткування (Примітка 29)

396 956

179 918

(445 989)

(633 683)

13 191

62 224

Використання суми вивільнених коштів (Примітка 32)
31 грудня

Використання суми вивільнених коштів відображається у складі інших операційних доходів.
(іі) Пеня за облігаціями Міністерства фінансів України
Відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства
«Антонов» №1701-VIII від 20 жовтня 2016 року, заборгованість Підприємства, як правонаступника
державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант» перед державою за виконання
зобов’язань за облігаціями, випущеними державним підприємством «Київський авіаційний завод
«Авіант», була реструктуризована шляхом встановлення нового терміну, способу погашення та
відміни нарахування пені та інших штрафних санкцій. Підприємство визнає доходи від списання
штрафних санкцій на прямолінійній основі протягом строку виплати зобов’язань за облігаціями.
27. Інші поточні зобов'язання (рядок 1690)
Інші поточні зобов'язання були представлені наступним чином:

Зобов’язання щодо нарахованих штрафів та пені,
зокрема перед:
- Міністерство оборони Російської Федерації (i)

31 грудня
2020

31 грудня
2019

22

101 572

-

68 864

-

ОАО «Авиакор Самара» (ii)

-

15 032

-

ЗАТ «Укрсибртрансавіа» (iii)

-

17 661

Інші зобов'язання

9 115

4 582

Всього

9 137

106 154
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Зобов’язання щодо штрафів та пені станом на 31.12.2019 визнано внаслідок зазначених обставин та
подій:
(i) Зобов’язання щодо Міністерства оборони Російської Федерації включають пені, штрафи, збитки
від інфляції у розмірі 3% річних, нарахованих 28 грудня 2017 року, згідно Постанови Київського
апеляційного господарського суду за справою №910/24853/13, та Постанови Верховного суду від
28.11.2018 року.
(ii) Зобов’язання щодо нарахування фінансових санкцій АОА «Авиакор Самара» згідно рішення
Арбітражного Суду Московського округу у справі 91078.
(iii) Зобов’язання щодо нарахування фінансових санкцій згідно Постанови апеляційного
господарського суду від 15.05.2019р. по справі №910/11729/16 за позовом СУ-РП ЗАТ
"Укрсибтрансавіа" до ДП "Антонов" як відшкодування суми збитків у вигляді упущеної вигоди за
період з 23.06.2013 року до 02.06.2016 року.
Вищенаведені зобов’язання щодо нарахованих штрафів та пені списані у 2020 році.
28. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття (рядок 1700)
Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
представлені в балансі наступним чином:
31 грудня
2020
Невідшкодована вартість літаків АН-148, які
перебувають в лізингу та лізингові платежі в частині
комісії (ДП «Антонов-Фінанс»)

31 грудня
2019
177 085

83 947

Згідно розпорядження КМУ від 26.06.2013 року №612-р “Про передачу ДП “Антонов - Фінанс” літаків
АН-148” три літаки АН-148-100 підлягали поверненню лізинговій компанії ДП “Антонов - Фінанс”. На
виконання зазначеного розпорядження між ДП “АНТОНОВ” та ДП “Антонов-Фінанс” були укладені
відповідні доповнення до договорів лізингу згідно, яких:
•
•
•

сторони з 01.01.2014 року припиняють перераховувати лізингові платежі;
сторони прийом – здачу літаків здійснюють протягом січня – березня 2014 року;
сторони по закінченню процедури прийому – здачі літаків проведуть остаточні розрахунки.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство відповідно до встановлених стандартів повернуло ДП
“Антонов-Фінанс” один літак. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.06.2013р. № 612-р «Про передачу ДП «Антонов-Фінанс» літаків АН-148», літак АН-148-100В
(заводський номер 01-09) в 2020 році був переданий лізингодавцю другий літак (акт повернення
об’єкта фінансового лізингу від 07.04.2020р.). Процедура повернення по останньому літаку
продовжується, оскільки процес прийому–передачі пов’язаний із проведенням цілої низки
організаційно–технічних заходів.
29.

Податок на прибуток (рядки 1500, 2300)

Компоненти доходів/витрат з податку на прибуток були представлені таким чином:
2020 рік

2019 рік

Витрати з поточного податку на прибуток
Доходи/(витрати) з відстроченого податку

(396 956)
132 682

(179 918)
40 159

Витрати з податку на прибуток за рік

(264 274)

(139 759)
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Узгодження між (доходами)/витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового
прибутку на нормативну податкову ставку є такими:
2020 рік

2019 рік

Прибуток до оподаткування

1 403 171

773 556

Теоретичні податкові витрати за передбаченою законом ставкою
18%:

(252 571)

(139 240)

(11 703)
-

(519)
-

(264 274)

(139 759)

Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей
оподаткування:
- Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
- Доходи, які не оподатковуються
Витрати з податку на прибуток за рік
Відстрочені податки за видами тимчасових різниць включали:

487 498

Віднесено
на
прибуток/
(збиток)
2020
(36 961)

524 459

Віднесено
на
прибуток/
(збиток)
2019
(74 369)

(803)

135

(938)

522

(1 460)

(215 151)
(19 134)
(36 170)

(104 532)
2 107
-

(110 619)
(21 241)
(36 170)

(3 107)
(2 128)
70

(107 512)
(19 113)
(36 240)

(35 687)

6 569

(42 256)

38 853

(81 109)

180 553

(132 682)

313 235

(40 159)

353 394

31 грудня
2020
Основні засоби
Резерв під знецінення
запасів
Резерв від знецінення
незавершеного виробництва
Забезпечення
Аванси отримані
Резерв очікуваних кредитних
збитків по дебіторської
заборгованості
Відстрочені податкові
зобов’язання

31 грудня
2019

31 грудня
2018
598 828

Природа тимчасових податкових різниць є наступною:
-

-

Основні засоби – різниці між методами амортизації, строками корисного використання,
різниці в принципах визнання ремонтів та модернізацій, різні бази оцінки вартості, а також
різниці, що пов’язані з проведенням незалежної оцінки основних засобів станом на 1 січня
2018 року;
Забезпечення та резерви – різниці в періоді визнання та принципах оцінки;
Аванси отримані (включені у доходи у податковому обліку до 01.04.2011 року) – різниці в
періоді визнання;
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – різниці в оцінці,
включаючи резерв очікуваних кредитних збитків.
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30.

Чистий дохід від реалізації продукції (рядок 2000):

Чистий дохід від реалізації продукції представлений наступним чином:
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), у т.ч.:
Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
Дослідження і розробки в галузі технічних наук
Виробництво літальних апаратів
Авіаційні пасажирські перевезення
Всього

2020

2019

7 085 947

6 023 524

(17 026)

(19 668)

7 068 921

6 003 856

6 811 963
161 850

5 296 704
556 999

91 653
3 455

146 844
3 309

7 068 921

6 003 856

Реалізація продукції за видами та географічними сегментами у 2020 році представлена наступним
чином:

Аналітика

Федеративна Республіка
Німеччина
Сполучені Штати
Америки
Сполучене Королівство
Великої Британії та
Північної Ірландії

Авіаційні
нерегулярні
вантажні
перевезення

Дослідження
і розробки в
галузі
технічних
наук

Виробництво
літальних
апаратів

Авіаційні
пасажирські
перевезення

Чистий
дохід від
реалізації
продукції,
усього:

2 126 447

16 041

-

-

2 142 488

977 293

-

-

-

977 293

751 130

1 503

13 680

-

766 313

Канада
Об'єднані Арабські
Емірати
Швейцарська
Конфедерація
Велике Герцогство
Люксембурґ

580 586

-

-

-

580 586

365 529

48 661

21 192

638

436 020

247 370

443

-

-

247 813

219 599

-

-

-

219 599

Україна

128 684

50 442

33 588

2 817

215 531

Італійська Республіка

131 905

-

-

-

131 905

Французька Республіка
Особливий
Адміністративний Район
Китаю Гонконг

489 629

-

-

-

489 629

133 025

-

-

-

133 025

Інше
Чистий дохід від
реалізації продукції,
усього:

660 766

44 760

23 193

-

728 719

6 811 963

161 850

91 653

3 455

7 068 921

10%

28%

25%

0%

-
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Реалізація продукції за видами та географічними сегментами у 2019 році представлена наступним
чином:

Аналітика

Сполучене Королівство
Великої Британії та
Північної Ірландії
Федеративна Республіка
Німеччина
Китайська Народна
Республіка
Об'єднані Арабські
Емірати
Сполучені Штати
Америки
Республіка Індія
Французька Республіка
Україна

Авіаційні
нерегулярні
вантажні
перевезення

Дослідження
і розробки в
галузі
технічних
наук

31.

Авіаційні
пасажирські
перевезення

2 310 067

-

-

-

2 310 067

1 620 772

9 843

-

-

1 630 615

251 252

303 682

-

-

554 934

324 485

3 452

16 452

-

344 389

243 284

-

-

-

243 284

68 625

7 714

70 986

-

147 325

128 698

-

-

-

128 698

224

64 489

55 632

3 029

123 374

Російська Федерація
Інше
Чистий дохід від
реалізації продукції,
усього:

Виробництво
літальних
апаратів

Чистий
дохід від
реалізації
продукції,
усього:

97 966

97 966

349 297

69 853

3 774

280

423 204

5 296 704

556 999

146 844

3 309

6 003 856

7%

13%

3%

8%

Собівартість реалізованої продукції (рядок 2050)

Собівартість реалізованої продукції представлена наступним чином:
Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
Дослідження і розробки в галузі технічних наук
Виробництво літальних апаратів
Авіаційні пасажирські перевезення
Всього, у т.ч.:
витрати на сировину і основні матеріали
витрати на паливо
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація основних засобів і нематеріальних
активів
інші витрати,
з них:
загальновиробничі витрати
відрядження
послуги сторонніх організацій
Всього

2020
3 790 885
56 060
82 820
2 346
3 932 111

2019
3 288 412
109 531
97 555
2 800
3 498 298

229 169
67 443
482 081
78 661

408 754
80 213
321 575
60 157

244 194

235 808

2 830 563

2 391 791

474 665
101 347
2 254 551
3 932 111

561 695
116 977
1 713 119
3 498 298
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32.

Інші операційні доходи (рядок 2120)

Інші операційні доходи представлені наступним чином:
Дохід від використання пільги з податку на
прибуток (Примітка 26)
Дохід від операційних курсових різниць
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Суми кредит-нот нерезидентам
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Відшкодування раніше списаних активів
Відсотки банка
Отримані штрафи, пені
Дохід від сумової різниці по договорам з резидентами в
іноземній валюті
Інші доходи
Всього
33.

2020

2019

445 989

633 683

223 534
275 095
41 574
27 259
11 992
5 875
6 140

13 010
47 357
9 626
10 442
-

5 412

21 384

3 358
1 046 228

30 223
765 725

2020
140 857
28 002
16 346
15 845
5 673

2019
169 594
34 718
27 224
13 666
4 799

4 276
4 118
2 253
2 200
1 051
247
3 759
224 627

11 657
2 443
4 521
4 833
1 470
3 489
5 373
283 787

Адміністративні витрати (рядок 2130)

Адміністративні витрати представлені наступним чином:
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Юридичні послуги
Витрати на розрахунково – касове обслуговування банками
Організаційно – технічні послуги
Витрати на утримання основних фондів
загальновиробничого призначеня
Амортизація
Витрати на утримання службових автомобілів
Аудиторські послуги
Консультаційні та інформаційні послуги
Послуги з оцінки майна
Інші
Всього
34.

Витрати на збут (рядок 2150)

Витрати на збут представлені наступним чином:
Агентські послуги по авіаперевезенням
Участь у міжнародних авіаційних виставках
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Витрати по резерву під очікувані кредитні збитки
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
Комісійна винагорода спецекспортерам
Інші
Всього

2020
37 562
552
8 773
1 137
14
2 855
6 867
6 355
64 115

2019
126 389
31 290
9 452
2 034
5 326
3 206
4 349
182 046
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35.

Інші операційні витрати (рядок 2180)

Інші операційні витрати представлені наступним чином:
Витрати на дослідження та розробки:
- в т.ч. за рахунок пільги на податок з
прибутку
Інші витрати (НДДКР за рахунок самофінансування),
пов’язані із господарською діяльністю підприємства,
та які не відносяться до основної діяльності
підприємства, в т.ч.:
- загальновиробничі витрати
- заробітна плата
- відрахування на соціальні заходи
- амортизація
- витрати на утримання та експлуатацію
обладнання
- послуги сторонніх організацій
- інші
- ТМЦ
- витрати на відрядження
Операційні курсові різниці
Внесок в ДК «Укроборонпром»
Утримання соціальної сфери
Заохочувальні та компенсаційні виплати
Витрати на підготовку спеціалістів
Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків
Списання ПДВ
Нараховані штрафи за результатами судових
рішень (Примітка 27)
Інші
Всього

2020

2019

445 989

633 683

445 989

633 683

731 843

838 635

243 925
219 244
35 143
63 700

269 038
248 630
45 528
156 566

54 081

80 747

19 127
25 174
70 836
613
164 047
81 576
34 885
31 399

7 093
7 602
18 584
4 847
211 607
37 150
78 817
52 819
48 783

26 057

22 182

3 244

24 577

-

24 886

60 213
1 579 253

61 931
2 035 070

36. Фінансові витрати (рядок 2250)
Фінансові витрати представлені наступним чином:

Витрати від обліку фінансових інструментів за
амортизованою вартістю
Всього
37.

2020

2019

33 940

45 309

33 940

45 309

2020
59 396

2019
59 396

4 572

-

3 821
1 327
705
69 821

620
2 846
165
63 027

Інші доходи (рядки 2240)

Інші доходи представлені наступним чином
Дохід від списання пені по облігаціям
Оприбуткування необоротних активів за результатами
інвентаризації основних засобів
Неопераційні курсові різниці
Благодійний внесок
Реалізація металобрухту
Інші
Всього
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38.

Інші витрати (рядки 2270)

Інші витрати представлені наступним чином

Зменшення корисності незавершеного виробництва
(виробничого доробку/заділу) (Примітка 12)
Зменшення дебіторської заборгованості за нарахованими та
неотриманими дивідендами згідно звіту про добровільну
ліквідацію Ruslan International Limited (Примітка 11)
Витрати пов’язані із надзвичайними обставинами, у т.ч.:
- витрати на заходи, пов’язані із Ковід
- витрати на виплати працівникам, що задіяні на військову
службу
Приватизація житла
Неопераційні курсові різниці
Інші
Всього
39.

2020

2019

578 611

10 801

3 615

-

343 860
341 095

2 063
-

2 765

2 063

21 667
947 753

1 666
12
14 542

Умовні, контрактні активи та зобов’язання та операційні ризики

Оренда
Підприємство як орендодавець
Підприємство має договори чартера літаків, що укладені для виконання робіт по перевезенню
вантажів в рамках проекту SALIS (Міжнародне забезпечення стратегічних повітряних перевозок (для
потреб НАТО/ЄС)) та договори оренди нерухомості (Примітка 8). Дохід від операційної оренди літаків
відображається в складі виручки від авіаційних нерегулярних вантажних перевезень (Примітка 30).
Договори чартера укладаються на строк до 3 років, вартість оренди переглядається щорічно.
Мінімальні орендні платежі до отримання в майбутніх періодах за договорами оренди представлені
наступним чином:

До одного року
Від одного року до п’яти років
Всього

31 грудня 2020
797
1 216 203
1 217 000

31 грудня 2019
761
1 152 702
1 153 463

Правові аспекти
Час від часу, та у процесі звичайної господарської діяльності до Підприємства висуваються певні
претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями,
вважається вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається відповідне зобов’язання. У 2019
році були відсутні такі вірогідні ризики, тому резерв на судові позови не створювався.
Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями,
є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна
сума розкривається у окремой фінансовій звітності. Керівництво вважає, що воно сформувало
резерви стосовно усіх суттєвих збитків у цій окремой фінансовій звітності.
Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов'язаннями, які можуть виникнути
внаслідок таких судових процесів та спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на
фінансовий стан або результати майбутніх операцій Підприємства, крім тих, що включені до резерву
під судові процеси. Підприємство також визначає потенційні зобов'язання, нарахування яких, згідно
з оцінками керівництва, не є обов'язковим. Такі потенційні зобов'язання можуть стати фактичними, і
Підприємство буде зобов'язане визнати додаткові суми збитків.
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Ризик управління капіталом
Підприємство розглядає статутний капітал як основне джерело фінансування.
Головною метою управління капіталом Підприємства є підтримка достатньої кредитоспроможності
та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Підприємству
продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання
вимог українського законодавства, загальнодержавного регулятивного органу в галузі державного
оборонного замовлення.
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних
для доступу Підприємства до ринків капіталу.
Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти при
вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.
Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.
Податкові ризики
Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування,
суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів,
які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків.
Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може
призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування
додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. Змушений вирішувати поточні
економічні та політичні проблеми, уряд розглядає можливість впровадження певних реформ у
податковій системі України. Наразі неможливо чітко визначити, які конкретні заходи будуть вжиті у
рамках цих реформ, а також який загальний вплив вони матимуть на податкове середовище загалом
і податкову позицію Підприємства зокрема.
У випадках, коли ризик вибуття додаткових ресурсів у зв'язку з невизначеністю українського
податкового законодавства та інших нормативно-правових актів, вважається вірогідним станом на
31 грудня 2020 року і сума може бути визначена з достатньою впевненістю, Підприємство створює
відповідне забезпечення в сумі можливих витрат у майбутньому. Підприємство також визначає
потенційні податкові зобов'язання, нарахування яких, згідно з оцінками керівництва, не є
обов'язковим. Такі потенційні зобов'язання можуть стати фактичними, і Підприємство буде
зобов'язане сплатити додаткові суми податків та інших відрахувань. Станом на 31 грудня 2020 року
та 31 грудня 2019 року за оцінками Підприємства такі зобов'язання відсутні.
Підприємство проводить операції з пов'язаними сторонами. Існує можливість того, що зі зміною
тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів відповідно до нового
Податкового кодексу такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження таких
операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва, вони будуть незначними.
Діяльність Підприємства підпадає під вимоги трансфертного ціноутворення, а отже існує ризик
визнання операцій контрольованими та дотримання принципу «витягнутої руки». Керівництво
вважає, що Підприємство в повній мірі дотримується вимог трансфертного ціноутворення.
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Вплив держави на діяльність Підприємства
Функціонування оборонної галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких
належать економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки. Український Уряд має
можливість значного впливу на діяльність Підприємства за рахунок права власності. Такий контроль
може бути результатом соціальних та економічних ініціатив, що може негативним чином вплинути
на поточну та майбутню діяльність Підприємства. Керівництво не може оцінити рівень контролю, що
може мати місце в майбутньому, та потенційний вплив на фінансовий стан та результати діяльності
Підприємства.
Ліцензування
Сфера діяльності ДП «АНТОНОВ» супроводжується наявністю цілої низки вимог щодо ліцензування
окремих видів діяльності (авіаперевезення) та сертифікації Підприємства на можливість здійснення
відповідного виду діяльності. Такі вимоги регламентуються національним та міжнародним
законодавством. Постійне зростання вимог суспільства до безпеки діяльності та безпеки продукції
що виготовляється Підприємством, обумовлює потенційний вплив на його фінансовий стан в
майбутньому. Керівництво не може оцінити рівень контролю за таким впливом на результати
діяльності Підприємства.
Страхування
Окрім обов’язкового, що передбачено діючим національним та міжнародним законодавством
Підприємство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок
переривання діяльності або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зі шкодою,
заподіяною майну чи навколишньому середовищу у результаті аварій, пов’язаних з майном чи
діяльністю Підприємства. За відсутності достатнього страхового покриття існує ризик того, що втрата
чи знищення тих чи інших активів може мати значний негативний вплив на діяльність та фінансовий
стан Підприємства.
Операції з пов’язаними сторонами

40.

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливість контролювати або значною мірою впливати на операційні та
фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до
уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.
Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між сторонами, що не є
пов'язаними. Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між сторонами, що не є
пов'язаними.
Як зазначено у Примітці 1, Підприємство знаходиться під безпосереднім контролем уряду України в
особі Кабінету Міністрів України і, відповідно, усі контрольовані Державою підприємства вважаються
пов’язаними сторонами під спільним контролем. Підприємство входить до складу Державного
Концерну «Укроборонпром». Пов'язаними сторонами Підприємства є провідний управлінський
персонал та члени їхніх сімей, а також підприємства, які входять до складу Державного Концерну
«Укроборонпром», як юридичні особи.
Пов’язаними сторонами Підприємства є:
-

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

До суб’єктів господарювання, які контролюються Державою, відносяться державні банки.
ДП «Антонов» має відкриті поточні рахунки в національній та іноземних валютах в державних банках:
ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», у 2020 році були
відкриті рахунки також у АТ «ПРИВАТБАНК». В структурі грошових коштів та їх еквівалентів частка
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активів в державних банках на 31.12.2019 року склала 96,4%. Станом на 31 грудня 2018 та 1 січня
2018 років частка активів в державних банках склала - 95,3 та 96,7% відповідно.
Інформація про істотні залишки за операціями із пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020
року представлена таким чином:

ДК
"Укроборон
-пром"

Гроші та їх еквіваленти
Незавершені капітальні
інвестиції (ДЗ з авансів виданих
за основні засоби)
Резерв під очікувані кредитні
збитки
Інші фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги (з ряд. 1125)
Резерв під очікувані кредитні
збитки
Дебіторська заборгованість за
розрахунками за виданими
авансами
Резерв під знецінення авансів
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні
збитки
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська
заборгованість за одержаними
авансами
Інші довгострокові зобов'язання
Поточна кредиторська
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
Доходи майбутніх періодів з них:
Пеня за облігаціями
Міністерства фінансів
України
Пільга з податку на
прибуток
Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття (ДП)

-

Компанії,
що входять
до складу
ДК
«Укроборон
пром»
1 667

-

Інші пов’язані
сторони (п-ва
держсектору
економіки)
2 100 541

Дочірні
підприємств
а

Асоційов
ані
підприєм
ства

-

-

218

(1 667)

-

-

-

-

-

443
-

19
4 855

45 327

173

471 190

-

(32 454)

(121)

-

-

75 978

9 195

-

-

(1 200)

( 3 859)

-

-

40 358

9 901

-

3 907

(40 358)

(9 901)

-

(3 907)

(647)

(7 777)

(5 053)

13 461

-

-

(11 917)

(1 231 296)

-

-

-

-

(299 338)

-

-

-

-

(49 134)

-

-

-

-

(488 956)

-

-

-

-

(356 372)

-

-

-

-

(132 584)

-

-

-

-

(83 947)

-

-

-

-

-
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Інформація про істотні залишки за операціями із пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019
року представлена таким чином:
ДК
"Укроб
оронпром"
Гроші та їх еквіваленти
Незавершені капітальні інвестиції
(ДЗ з авансів виданих за основні
засоби)
Резерв під очікувані кредитні збитки
Інші фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
(з ряд. 1125)
Резерв під очікувані кредитні збитки
Дебіторська заборгованість за
розрахунками за виданими
авансами
Резерв під знецінення авансів
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки
Поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська
заборгованість за одержаними
авансами
Інші довгострокові зобов'язання
Поточна кредиторська
заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
Доходи майбутніх періодів з них:
Пеня за облігаціями
Міністерства фінансів України
Пільга з податку на прибуток
Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття (ДП)

-

Компанії,
що входять
до складу
ДК
«Укроборон
-пром»
1 677

-

Інші
пов’язані
сторони (пва
держсектору
економіки)
262 617

Дочірні
підприємств
а

Асоційовані
підприємств
а

-

-

4

(617)
-

-

337
-

15
7 096

49 762

181

223 383

304 820

(21 698)

(130)

-

-

136 997

5 190

-

-

-

(1 200)

(3 852)

-

-

-

-

453

-

-

51 758

9 901

-

3 907

-

(40 358)

(9 901)

-

(3 907)

-

(1 774)

(4 914)

(1 446)

(397)

-

(5 112)

(3 463)

-

-

-

-

(348 472)

-

-

-

-

(99 396)

-

-

-

-

(625 047)

-

-

-

-

(415 768)

-

-

-

-

(209 279)

-

-

-

-

(177 085)

-

-

-

-

-
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Інформація про істотні обсяги за операціями із пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня
2020 представлена наступним чином:

-

Компанії
що входять
до складу
ДК
«Укроборонпром»
(52 276)

164 047
-

-

ДК
"Укроборонпром"
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Закупівлі та інші витрати
Дивіденди, нараховані
Відрахування частини
чистого прибутку (держ.
дивіденди)
Фінансові витрати

Інші
повязані
сторони

Асоційова
ні
підприємс
тва

Дочірні
підприємства

(8 411)

(1 863 265)

-

(576)
463 903
-

(164 303)
55 612
341 669

1 195 508
-

3 615
-

-

27 607

-

-

Інформація про істотні обсяги за операціями із пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня
2019 представлена наступним чином:

-

Компанії
що входять
до складу
ДК
«Укроборонпром»
(151 510)

37 150
-

-

ДК
"Укроборонпром"
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Закупівлі та інші витрати
Дивіденди, нараховані
Відрахування частини
чистого прибутку (держ.
дивіденди)
Фінансові витрати

Інші
пов’язані
сторони

Асоційова
ні
підприємс
тва

Дочірні
підприємства

(4 299)

(1 570 955)

-

(708)
380 288
-

(70 246)
47 934
190 139

1 413
-

-

-

36 394

-

-

Компенсація провідному управлінському персоналу
Провідний управлінський персонал — це персонал, відповідальний за керівництво, планування та
контролювання діяльності, зокрема Генеральний директор та заступники Генерального директора.
Винагорода провідному управлінському персоналу Підприємства представлена у вигляді:
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Заробітна плата та інші поточні види компенсації
Виплати, що не входять до фонду оплати праці (і)
Витрати соціального страхування
Усього винагороди провідному управлінському
персоналу

2020
8 141

2019
12 088

3 505

220

959

1 000

12 605

13 308

Провідний управлінський персонал протягом 2020 року складався з двох Президентів та семи Віцепрезидентів. В грудні 2020 року змінами до Статуту посади Президента, Віце-президентів було
скасовано та введено посади Генерального директора та двох заступників Генерального директора
(2019: 1 Президент та 6 Віце-президентів). Винагорода провідному управлінському персоналу, що
віднесена, в основному, до складу адміністративних витрат, включала основну заробітну плату за
посадовими окладами за відпрацьований час, додаткову заробітну плату, заохочувальні та
компенсаційні виплати у вигляді поточних премій, доплат, винагороди за вислугу років, за підсумками
року тощо, становила 8141 тис. гривень (2019: 12 106 тис. гривень). Виплати, що не належать до
фонду оплати праці, складалися з виплат із тимчасової втрати працездатності, добових,
одноразових заохочень, сум вихідної допомоги при припиненні трудового договору та інших виплат
соціального характеру, які в 2020 році становили 3 505 тис. грн. В 2019 році такі виплати складали
220 тис. грн.
(і) Виплати ключовому управлінському персоналу по закінченню трудової діяльності складаються з
сум вихідної допомоги при достроковому припиненні трудового договору у розмірі 289 тис.грн. у 2020
році.
В 2020 році був створений резерв забезпечень для виплат управлінському персоналу у сумі 1 481
тис. грн., використання резерву протягом 2020 року склало 1 494 тис. грн.
41.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основними фінансовими інструментами Підприємства є грошові кошти та їх еквіваленти. Головною
метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Підприємства. Підприємство також має
інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникають в
ході операційної діяльності. Підприємство не здійснювало операцій з кредитами, позиками та
деривативами з метою управління процентними та валютними ризиками, що пов'язані з його
діяльністю та джерелами фінансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Підприємства, є ризик ліквідності,
валютний та кредитний ризик. Підприємство переглядає та узгоджує політику щодо управління
кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Підприємство здійснює свою операційну діяльність як на території України, так і за її межами. При
цьому валютні надходження для Підприємства складають понад 85% всіх його грошових
надходжень.
Активи та зобов'язання Підприємства, по яким є валютні ризики, приведені в таблиці в гривневому
еквіваленті, згідно курсу НБУ:
Фунт Російський
31 грудня 2020
Євро
Долар США
стерлінгів
рубль
Торгова та інша дебіторська
475 092
106 334
1357
246
заборгованість
Грошові кошти
399 477
470 695
14 960
1 990
Інвестиції
443
1
19
Банківські гарантії
50 949
Торгова та інша кредиторська
(130 955)
(209 512)
(1 355)
(4689)
заборгованість
Чиста валютна позиція
744 057
418 467
14 981
(2453)
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31 грудня 2019
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Грошові кошти
Інвестиції
Банківські гарантії
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Чиста валютна позиція

Євро
531 931

Долар США
493 796

Фунт
стерлінгів
-

Російський
рубль
5 716

100 525
163
2 774
(9821)

137 328
13 397
(95 608)

590
15
(-)

1 429
19
(88 620)

625 572

547 913

605

(81 456)

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та капіталу до
обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови,
що всі інші змінні величини залишались незмінними.
Ризик розраховувався лише для монетарних залишків, деномінованих в іноземних валютах.
Зростання/
(зниження) курсу
обміну валют

Вплив на прибуток
до оподаткування

31 грудня 2019
Гривня/Євро
Гривня/Євро

5,00%
-5,00%

31 278
(31 278)

Гривня/Долар США
Гривня/Долар США

5,00%
-5,00%

26 956
(26 956)

Гривня/Фунт стерлінгів
Гривня/Фунт стерлінгів

5,00%
-5,00%

30
(30)

Гривня/Російський рубль
Гривня/Російський рубль

5,00%
-5,00%

(4195)
4 195

31 грудня 2020
Гривня/Євро
Гривня/Євро

5,00%
-5,00%

34 203
(34 203)

Гривня/Долар США
Гривня/Долар США

5,00%
-5,00%

20 923
(20 923)

Гривня/Фунт стерлінгів
Гривня/Фунт стерлінгів

5,00%
-5,00%

749
(749)

Гривня/Російський рубль
Гривня/Російський рубль

5,00%
-5,00%

(122)
122

Кредитний ризик
Підприємство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за
фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті
невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Підприємством
продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають
фінансові активи. Політика Підприємства полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату
на кредитних умовах, мають пройти перевірку на платоспроможність. Істотні непогашені залишки
також переглядаються на постійній основі.
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Аналіз схильності підприємства до кредитного ризику по торговій та іншій дебіторській
заборгованості на 31 грудня 2020 року показує наступне:
Всього,
тис.грн.

Не
прострочена

1 рівень
кредитного
ризику
(низький)
від 30 до 90
днів

2 рівень
кредитного
ризику (значне
збільшення)
від 90 до 365
днів

3 рівень
кредитного
ризику –
дефолт
(Прострочена
більше року)

31 грудня 2020

762 751

581 783

15 100

5 944

159 924

з неї:
Торгівельна ДЗ

623 190

570 156

14 491

5 142

33 401

Інша ДЗ

139 561

11 627

609

802

126 523

Аналіз схильності підприємства до кредитного ризику по торговій та іншій дебіторській
заборгованості на 31 грудня 2019 року показує наступне:
Всього,
тис.грн.

Не
прострочена

1 рівень
кредитного
ризику
(низький) від
30 до 90 днів

2 рівень
кредитного
ризику (значне
збільшення)
від 90 до 365
днів

3 рівень
кредитного
ризику –
дефолт
(Прострочена
більше року)

31 грудня 2019

1 271 230

1 028 689

6 896

37 705

197 940

з неї:
Торгівельна ДЗ

1 045 588

1 010 967

6 697

9 497

18 427

225 642

17 722

199

28 208

179 513

Інша ДЗ

Кредитний рейтинг фінансових установ, з якими працює Підприємство, згідно з міжнародними
рейтингом агентства Fitch, наступний:
Кредитний
31 грудня
31 грудня
Назва фінансової установи
рейтинг
2020
2019
АТ "Ощадбанк"
B positive (Fitch)
14 397
9 711
АБ "Укргазбанк"

B- (Fitch)

489 577

204 789

АТ Укрексімбанк

B positive (Fitch)

338 567

48 116

Держказначейська служба України

Не визначений

1 258 000

0,00

Інші залишки грошових коштів

Не визначений

15 693

17 117

2 116 234

279 733

Разом грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2020 року торгова дебіторська заборгованість від шести ключових покупців
продукції ДП «АНТОНОВ» становила 96% від усієї дебіторської заборгованості за товари, роботи і
послуги (на 31 грудня 2019 року: 98%).
Cтаном на 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованість від дев’яти ключових
контрагентів становила 14% від усієї поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи і
послуги (на 31 грудня 2019 року: 33%).

63

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
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Ризик ліквідності
Завданням Підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю
шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, постачальниками.
Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність,
залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У разі
недостатньої або надмірної ліквідності Підприємство перерозподіляє ресурси для досягнення
оптимального фінансування своєї діяльності.
У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Підприємства, розподілених на групи за
відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну
погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками
грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2020 року був
представлений таким чином:
31 грудня 2020
Інші довгострокові
зобов'язання
Поточна кредиторська
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання
Всього

За
вимогою

Протягом 12
місяців

Від 1 до Більше ніж
5 років
5 років

Всього

-

-

282 412

70 603

299 338

-

70 603

-

-

49 134

613 849

-

-

-

613 849

8 537
622 386

600
71 203

282 412

70 603

9 137
971 458

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2019 року був
представлений таким чином:
За
Протягом 12
Від 1 до Більше ніж
Всього
31 грудня 2019
вимогою

Інші довгострокові
зобов'язання
Поточна кредиторська
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання
Всього
42.

місяців

5 років

5 років

-

-

282 412

141 206

348 472

-

127 003

-

-

99 396

396 153

38 839

-

-

434 992

92 293
488 446

13 861
179 703

-

141 206

106 154
989 014

282 412

Справедлива вартість фінансових інструментів

Визначення справедливої вартості фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється у
відповідності до вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13
"Справедлива вартість".
Підприємство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:
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за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
-

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

-

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

-

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

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також
переходів до/з Рівня 3.
Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана при продажу активу або сплачена
при передачі зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки,
незалежно від безпосереднього спостереження цієї вартості або її встановлення за іншою
методикою оцінки. При оцінці справедливої вартості активу або зобов'язання Підприємство бере до
уваги характеристики активу або зобов'язання, як якби учасники ринку взяли до уваги цю
характеристику при розрахунку вартості активу або зобов'язання на дату оцінки. З метою оцінки або
розкриття інформації в цій фінансовій звітності справедлива вартість визначається на вищевказаній
основі.
Оскільки для більшості фінансових інструментів Підприємства не існує готового доступного ринку,
при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на основі
поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. Всі
фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії. Оцінки, представлені у цій
фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Підприємство могло б реалізувати на
ринку повний пакет того або іншого інструменту.
Професійними судженнями для поточних активів та зобовꞌязань встановлено, що вони є
короткострокові, і вартість грошей у часі суттєво не змінюється.
Для довгострокових активів та зобовꞌязань професійними судженнями встановлено ставки, які
близькі до ринкових на дату балансу. При цьому для їх визначення використовується метод
дисконтування грошових потоків.
А отже, на думку Керівництва Підприємства балансова вартість фінансових активів та фінансових
зобов’язань, визнана у фінансовій звітності приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Окрім фінансових активів та зобовꞌязань, собівартість яких розкрита у цих Примітках, інших
фінансових активів, що обліковуються за собівартістю, немає.
43.

Події після звітного періоду

Верховна Рада України підтримала 13 липня 2021 року законопроект № 3822 «Про особливості
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».
Відповідно до вказаного законопроекту передбачається перетворення державних та казенних
оборонних підприємств, що є учасниками ДК «Укроборонпром», на господарські товариства, які є
гнучкішими за своєю організаційно-правовою формою. Єдиним власником (акціонером)
перетворених державних підприємств оборонно-промислового комплексу буде держава в особі
Кабінету Міністрів України. Вказаний законопроект передбачає групування усіх утворених
господарських товариств в науково-виробничі об’єднання за галузевим принципом: бронетехніка,
радарні системи, високоточне озброєння та боєприпаси, морські системи, авіаремонт та
спецекспортери. ДК «Укроборонпром» буде перетворено на акціонерне товариство, 100 відсотків
акцій якого буде належати державі. Крім того, перетворений ДК «Укроборонпром» виконуватиме
роль корпоративного центру.
На виконання ст.1 ЗУ №1701 та ст.33 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» КМУ своїм
розпорядженням від 21.04.2021 року №347-р:
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