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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Власнику та Керівництву ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І 
ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» 
 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 
Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНА 
КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ 
ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
«УКРСПЕЦЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 21655998, 
місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36 
тут та надалі  — «Компанія»), яка складається з: 

▪ балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 
2021 року; 

▪ звіту про фінансовий результат (звіту про 
сукупний дохід) за 2021 рік; 

▪ звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом) за 2021 рік; 

▪ звіту про зміни у власному капіталі за 2021 рік; 

▪ приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу 
питань, описаних у пункті 1, 2 та 
можливого впливу питань, описаних у 
пунктах 3, 4, 5  розділу «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, 
фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан Компанії на 
31 грудня 2021 року, ії фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 року 
№ 996-XIV щодо складання фінансової 
звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

1. Дохід від реалізації товарів 

За рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. Компанія визнала дохід від реалізації 
товарів в сумі 483 058 тис. гривень (2020 р. — 658 267 тис. гривень) і собівартість реалізованих 
товарів 454 651  тис. гривень (2020 р. — 632 981 тис. гривень) за операціями, у яких була задіяна 
інша сторона. Компанія, відповідно до умов поставки, була зобов’язана поставити цей товар 
наперед визначеному покупцю, який фізично утримував цей товар на відповідальному зберіганні. 
Компанія не мала здатності керувати використанням вказаного активу, а отже не контролювала 
його відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та з огляду на наведені ознаки, 
Компанія виконувала роль агента в зазначеній операції та мала визнавати дохід у розмірі плати або 
комісії (нетто основа). Якби Компанія визнала дохід за вказаними операціями, як цього вимагає 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», у звіті про фінансові результати за рік, що закінчився 
31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. сума статей «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)» та «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» були б одночасно 
менші на 454 651  тис. гривень (2020 р. — 632 981 тис. гривень), а суми валового прибутку, витрат з 
податку на прибуток та чистого фінансового результату не змінились. 

 

2. Політика формування резерву очікуваних кредитних збитків за дебіторською 
заборгованістю 

Станом на 31 грудня 2020 р. Компанією було визнано резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 
248 980 тис. гривень. Така оцінка була здійснена з урахуванням обмежень для суб'єктів 
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Основа для думки із застереженням 
господарювання державного сектора економіки, встановлених чинним законодавством. Ці вимоги 
законодавства суттєво відрізняються від вимог МСФЗ  9 «Фінансові інструменти». Ми не мали 
можливості визначити кількісну оцінку впливу цього відхилення від вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності на показники статті Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги (рядок 1125 Звіту про фінансовий стан), Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків (рядок 1145 Звіту про фінансовий стан) та статті Інша поточна дебіторська 
заборгованість (рядок 1155 Звіту про фінансовий стан), Нерозподілений прибуток (рядок 1420 звіту 
про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, та показники поточних витрат звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід) за 2020 рік. 
 

3. Активи та зобов’язання, пов’язані з контрактами, виконання яких не було 
завершено 

Станом на 31 грудня 2021 р., та на 31 грудня 2020 р., Компанія обліковує поточну кредиторську 
заборгованість за одержаними авансами в сумі 62 863 тис. гривень, яка деномінована в іноземній 
валюті (еквівалент 11 602 тис. доларів США), і яка була сформована за період 2000-2001 років, а 
також залишки за розрахунками з контрагентами станом на 31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 
р., які відображені у фінансовій звітності в складі іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 
83 668 тис. гривень та в складі інших поточних зобов’язань у сумі 110 465 тис. гривень. У зв’язку з 
відсутністю облікових записів і недоступністю первинних документів, а також з огляду на 
невизначеність очікуваної форми та строків погашення цих сум, ми не мали можливості отримати 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування визнання, подальшого обліку 
та розкриття вказаної дебіторської та кредиторської заборгованості, зокрема будь-які податкові 
наслідки та інші складові фінансової звітності Компанії. Отже, ми не змогли визначити чи необхідні 
будь-які коригування цих сум. 
 
Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. Компанія також обліковує поточну 
кредиторську заборгованість за одержаними авансами в сумі 4 407 тис. гривень, яка деномінована 
в іноземній валюті (еквівалент 553 тис. доларів США), кредиторську заборгованість від комітента в 
складі інших поточних зобов’язань у сумі 63 525 тис. гривень, яка деномінована в іноземній валюті 
(еквівалент 2 682 тис. доларів США), аванс виданий комітенту в складі іншої поточної дебіторської 
заборгованості в 3 829 тис. гривень, яка деномінована в іноземній валюті (еквівалент 481 тис. 
доларів США) та дебіторську заборгованість від комітента в складі довгострокової дебіторської 
заборгованості в сумі  2 703 тис. гривень та  6 037 тис. гривень, відповідно, і в складі іншої 
поточної дебіторської заборгованості в сумі 17 974  тис. гривень та 13 458 тис. гривень, відповідно. 
З огляду на невизначеність очікуваної форми та строків погашення цих сум, ми не мали можливості 
отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування визнання, 
подальшого обліку та розкриття вказаної дебіторської та кредиторської заборгованості, включно з 
будь-якими податковими наслідками та іншими складовими фінансової звітності Компанії. Отже, 
ми не змогли визначити чи необхідні будь-які коригування цих сум. 
 

4. Знецінення іншої поточної дебіторської та кредиторської заборгованості 

Станом на 31 грудня 2020 р., Компанія обліковує дебіторську заборгованість від комітента в сумі 
106 361 тис. гривень, яка деномінована в іноземній валюті (еквівалент 13 236 тис. доларів США), 
проте не була перерахована з використанням валютного курсу на відповідні дати та щодо якої, 
існують ознаки того, що кредитний ризик за цією дебіторською заборгованістю значно зріс з 
моменту її первісного визнання у 2015 році. Компанія не створювала резерв під збитки за такою 
дебіторською заборгованістю, що не відповідає вимогам МСФЗ  9 «Фінансові інструменти». Таким 
чином, статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» та «Нерозподілений прибуток» були 
завищено на 106 361 тис. грн станом на 31 грудня 2020 р. Крім того, з огляду на сумнівність 
погашення вказаної дебіторської заборгованості, існує невизначеність стосовно очікуваної форми 
та строків погашення кредиторської заборгованості перед контрагентом, за яким її було визнано у 
2015 році, і яка є не погашеною станом на 31 грудня 2020 р. в сумі 371 489 тис. гривень (еквівалент 
13 236 тис. доларів США). Відповідно, ми також не мали можливості отримати прийняті аудиторські 
докази в достатньому обсязі для обґрунтування визнання, подальшого обліку та розкриття вказаної 
кредиторської заборгованості, зокрема будь-які податкові наслідки та інші складові фінансової 
звітності Компанії. 



 

Основа для думки із застереженням 
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 р., Компанія визнала за цими розрахунками з комітентами та 
контрагентами в складі статі «Інші операційні доходи» (рядок 2180 звіту про фінансовий результат 
(звіту про сукупний дохід)) дохід від курсової різниці в сумі 265 128 тис. гривень, а також 
зарахувала 371 489 тис. гривень за рахунок зменшення кредиторської заборгованості. Ми не змогли 
отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо документального підтвердження 
та оцінки зазначених сум. Ми не мали можливості визначити, чи були необхідними будь-які 
коригування балансів статтей «Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 1155 звіту про 
фінансовий стан) та «Інших поточних зобов’язань» (рядок 1690 звіту про фінансовий стан) станом 
на 31 грудня 2021 р. та «Інші операційні доходи» (рядок 2180 звіту про фінансовий результат (звіту 
про сукупний дохід)) та відповідних елементів звіту про фінансові результати за 2021 рік. 
 
Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. стаття «Інша поточна дебіторська 
заборгованість» містить суму 17 863 тис. гривень заборгованості контрагента, виробничі потужності 
якого розташовані на тимчасово окупованій території України та щодо якого триває провадження в 
справі про банкрутство.  На цю суму заборгованості нараховано резерв очікуваних кредитних 
збитків на всю суму 17 863 тис. гривень. Також щодо цього контрагента станом на 31 грудня 2021 р. 
та на 31 грудня 2020 р. в статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображена 
заборгованість по іншому договору на суму 35 828 тис. гривень. Ми не змогли отримати прийнятні 
аудиторські докази в достатньому обсязі щодо ймовірності отримання відшкодування зазначеної 
заборгованості. Крім того, оскільки вищевказані ознаки знецінення існували також на вхідну дату 
попереднього звітного періоду, ми також не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі щодо оцінки вказаних сум і періоду, у якому виникле таке знецінення. 
 

5. Неузгодженість взаєморозрахунків з комітентом 

Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. у складі іншої поточної дебіторської 
заборгованості (рядок 1155 Звіту про фінансовий стан) в сумі 78 745 тис. гривень та інших поточних 
зобов’язаннях (рядок 1690 Звіту про фінансовий стан) у сумах 283 184 тис. гривень та 288 536 тис. 
гривень, відповідно Компанія обліковує заборгованість перед комітентами. Ми не отримали 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо узгодженості балансів та операцій з 
комітентом при проведенні взаємозвірки. Ми не мали можливості визначити, чи були необхідними 
будь-які коригування балансів іншої поточної дебіторської заборгованості (рядок 1155 Звіту про 
фінансовий стан) та інших поточних зобов’язань (рядок 1690 Звіту про фінансовий стан) станом на 
31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. та відповідних елементів звіту про фінансові результати 
за роки, що закінчились зазначеними датами. 
 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. 
 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на Примітки 3 та 30, до цієї фінансової звітності, у яких зазначається що в 
період після складання цієї фінансової звітності і до моменту її затвердження відбулася військова 
агресія Російської Федерації проти України, яка стала підставою введення воєнного стану в Україні 
24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» № 2102, який триває до його офіціального закінчення. Як 
зазначено в Примітках 3 та 30, ці події, разом з іншими питаннями, наведеними в Примітці 30, 
вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 



 

 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примітку 28 до фінансової звітності, у якій вказується, що Компанія є 
підприємством державної форми власності та має суттєву концентрацію операцій з підприємствами, 
пов’язаними з нею за ознакою наявності спільного контролю і володіння з боку Уряду України. Нашу 
думку не було модифіковано щодо цього питання.  

 
 
 

Інша інформація 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом 
на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Інша інформація складається зі Звіту про 
управління за 2020 рік, підготовленого відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV. 

Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим 
аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 
ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 
інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт.  

Компанія не оприлюднила Звіт про управління за 2021 рік. Після оприлюднення та ознайомлення зі 
Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми 
повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями. 
 
 
 
 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фінансової звітності 
та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності Керівництво несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли Керівництво або планує 
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанії. 

 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту незалежного аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 



 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
▪ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

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

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

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

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

▪ оцінюємо загальне подання, структуру й зміст фінансової звітності включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події що покладені в основу 
її складання так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 
 
 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

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

▪ ТОВ «БДО» було призначено для виконання цього завдання з обов’язкового аудиту 
Аудиторським комітетом Компанії згідно з розпорядженням № 42/Р від 19 травня 2021 
року. У розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту незалежного 
аудитора розкрито інформацію щодо обсягів аудиту й обмежень, властивих для 
аудиту. 

▪ Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
Компанії ТОВ «БДО» становить два роки.  

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



 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
цих питань. Під час проведення цього завдання з обов’язкового аудиту ми не виявили 
інших питань стосовно аудиторських оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за 
доцільне розкрити відповідно до вимог частини 4.3 статті 14 Закону «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.  

▪ Інформацію, що міститься у цьому Звіті незалежного аудитора щодо аудиту фінансової 
звітності Компанії було узгоджено з інформацією у Додатковому звіті для 
Аудиторського комітету від 22 грудня 2022 року.  

▪ Протягом 2021 року та до дати підписання цього звіту ТОВ «БДО» не надавало Компанії 
інші послуги, окрім послуг з обов’язкового аудиту. ТОВ «БДО» не надавало Компанії 
інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 
2021 року та в період з 01 січня 2022 року до дати підписання цього звіту незалежного 
аудитора. 

▪ ТОВ «БДО» і ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до  Компанії 
згідно з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ). Під час проведення аудиту нами не 
було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу 
незалежність і на які ми б хотіли звернути Вашу увагу.  
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Державна компанія «Укрспецекспорт» є юридичною особою (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

21655998), розташована за адресом вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119, та в передбаченому законом 
порядку зареєстрована в Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва (свідоцтво серія А00 № 
014769, номер запису № 1 074 120 0000 008266  від 23.10.1996 р.). 

Організаційно-правова форма за КОПФГ – Державне підприємство. 
Вид економічної діяльності за КВЕД – 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. 
Середня кількість працівників станом на 31.12.2021 складає 434чол. , станом на 31.12.2020 теж 434 

чол. 
Державна компанія «Укрспецекспорт» є платником податку на загальних підставах, індивідуальний 

податковий номер № 216559926656. 
Державна компанія «Укрспецекспорт» заснована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.08.96 № 944 «Про створення Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового 
та спеціального призначення».  

Згідно Статуту ДК «Укрспецекспорт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
09.10.1996  № 1247 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.1999 № 1782), Компанія була 
створена з метою участі у реалізації державної політики у сфері експорту та імпорту продукції і послуг 
військового та спеціального призначення, які підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять 
відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку 
експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу та розширення міжнародного 
співробітництва у військово-технічній сфері. 

Крім того, Указом Президента України від 19.06.1999 № 640/99 Державну компанію 
«Укрспецекспорт» визначено уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, а також 
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 

Зазначені завдання збережено за Компанією і після включення її згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 22.02.2012 № 93-р до складу Державного концерну «Укроборонпром» та затвердження 
наказом Концерну від 04.12.2012 № 311 нової редакції Статуту Державної компанії «Укрспецекспорт» (зі 
змінами, внесеними наказами ДК «Укроборонпром» від 27.09.2019 № 257 та від 25.05.2020 № 216). 

Регулювання, контроль та координація діяльності Компанії відповідно до Закону України "Про 
особливості управління об'єкта державної власності в оборонно-промисловому комплексі" упродовж 2021 
року здійснювалися Концерном як суб'єктом управління у оборонно-промисловому комплексі. 

Для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності та виконання статутних завдань у 
межах своїх повноважень Державною компанією «Укрспецекспорт» створено 4 представництва в інших 
державах, які не є окремими юридичними особами, у тому числі: 

в Китайській Народній Республіці; 
в Ісламській Республіці Пакистан; 
в Арабській Республіці Єгипет 
в Алжирській Народній Демократичній Республіці. 
 

2. УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНА СІТУАЦІЯ 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. До 2020 року економіка України демонструвала ознаки 
відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Проте, поширення спалаху коронавірусної 
хвороби COVID-19 на початку 2020 року та введення карантинних заходів для її запобігання негативно 
вплинули на світову та українську економіку.  

Поступове скорочення карантинних обмежень у 2021 році разом із поширенням вакцинації сприяли 
пожвавленню економічної діяльності підприємств та підвищенню рівня ділових очікувань, попри появу нових 
штамів коронавірусу. В цілому ріст ВВП за 2021 рік склав 3%, що виявилося нижче очікувань. Разом з тим, 
відновлення економіки України супроводжувалося пришвидшенням темпів інфляції до 10% у річному вимірі. 
Ріст темпів інфляції був характерний для світової економіки загалом. При цьому курс гривні до іноземних 
валют дещо зміцнився протягом 2021 року. Для стримання інфляції Національний банк України декілька 
разів піднімав облікову ставку, збільшивши її з 6% до 9% за 2021 рік. У січні 2022 року ставка знову була 
підвищена до 10%.  

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв'язки із росією, беручи до уваги анексію Криму, 
автономної республіки у складі України, а також триваючий збройний конфлікт у деяких районах Луганської 
та Донецької областей.  

Подальше відновлення економіки України залежить від майбутнього розвитку ситуації з поширенням 
коронавірусу, зокрема, запровадження можливих обмежувальних заходів, а також від співпраці з 
міжнародними інвесторами та узгодженої політики органів державної влади щодо соціально-економічного 
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розвитку країни. Важливим фактором є також стан взаємовідносин з російською Федерацією. Ці фактори 
матимуть вплив на результати діяльності Компанії у майбутніх періодах. Керівництво Компанії стежить за 
станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки 
це можливо. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати впливу 
зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. Керівництво не 
може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони 
можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому 

В кінці 2021 року почало відбуватися загострення конфлікту між Україною та російською Федерацією (рф). 
21 лютого 2022 року рф визнала незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік та 
об’явила про введення військ на підконтрольну їм територію. 24 лютого війська рф вторглися в Україну з 
кількох напрямків, провівши попередньо ракетні удари по території України. Детальну інформацію щодо цієї 
події розкрито у примітці 30 Події після звітної дати.  

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), у перекладі Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів 
України.Форми звітів складені у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 7 
лютого 2013 року у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та 
міжнародних стандартів який базується на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але має 
певний перелік особливостей у частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не може бути 
відкоригований з урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта господарювання, а саме: 
фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей, які мають бути заповнені усіма 
компаніями, які складають звітність. 

Метою фінансової звітності є представлення інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки 
Компанії, яка була б корисна користувачам для прийняття економічних рішень. У фінансовій звітності представлена 
інформація, яка: 

• доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень; 

• достовірно представляє результати і фінансовий стан ; 

• відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їх юридичну форму; 

• нейтральна, тобто вільна від упередженості; 

• є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Ця фінансова звітність є річною фінансовою звітністю Компанії.  

 
 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
 
Дана  фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до принципу обліку за історичною вартістю. 

 

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Функціональною валютою та валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня («грн»). 

Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень. Вся фінансова інформація подається в тисячах 

гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 
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Безперервність діяльності 

          Дана фінансова звітність базується на принципі безперервності діяльності Компанії, що передбачає 
реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності Компанії. На дату затвердження 
фінансової звітності Компанія здійснює свою діяльність в несприятливих умовах, пов'язаних з політичною та 
економічною кризою в Україні. Сьогодні українська економіка стикнулася з небаченим за всю свою історію 
шоком. Повномасштабне військове вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, завдало 
потужного удару по всіх ланках економічної системи нашої держави. 

Російське військове вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року та триває до сьогоднішнього 
дня, є суттєвою подією, наслідки якої поки що визначити неможливо в масштабах країни загалом, але  
планує продовжувати свою діяльність у звичному режимі (детальніше в примітці 30 Події після звітного 
періоду). Це вторгнення мало всеохоплюючий вплив на Україну і призвело до того, що виникла суттєва 
невизначеність стосовно подій чи умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність безперервно. 

В результаті повномасштабного військового вторгнення виникла суттєва невизначеність щодо того, чи буде 
мати Компанія можливість забезпечувати безперервність діяльності. Керівництво Компанії розглянуло 
умови та обставини, які розкриті нижче, при визначенні того, чи зможе Компанія продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. 
 
В нових реаліях війскового часу Компанія є одним з найбільших виконавців державного оборонного 
замовлення, керівництвом Компанії зосереджено всю увагу на переорієнтації її діяльності на здійсненні 
імпортних поставок вкрай критичної номенклатури озброєння, військової техніки та амуніції для потреб 
Збройних Сил України та інших військових формувань, які забезпечують відсіч збройної агресії та захист 
держави. Для цього Компанією: 
з моменту загострення військових дій Компанія не припиняла своєї діяльності, виконуючи поточні 
замовлення та зобов'язання за наявними контрактами. Компанія виконувало свої зобов'язання роботодавця 
перед персоналом, тому вдалося зберегти весь персонал. Мобілізаційні заходи не вплинули на кількісний 
та якісний склад персоналу Компанії. Керівництво Підприємства переглянуло та скорегувало фінансові 
плани на найближчі 12 місяців з урахуванням можливих варіантів розвитку ситуації. За результатами 
діяльності за 9 місяців 2022 року Компанія досягла показників фінансових планів і по окремим напрямкам 
перевиконала іх. 

з початку 2022 року укладено 107 державних контрактів на постачання вкрай необхідної для потреб 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань 
номенклатури озброєння, військової техніки, амуніції, запасних частин та боєприпасів; 

проведено відповідно до укладених державних контрактів маркетинг ринку, переговори з потенційними 
постачальниками та укладено 173 зовнішньоекономічні імпортні контракти; 

для забезпечення авансування закупівель в рамках укладених імпортних зовнішньоекономічних контрактів 
отримані короткострокові  кредити в банку, а саме: 2 048 535 тис. грн., 91 460 тис. євро та 74 749 тис. 
дол.США, які станом на поточну дату всі погашені, заборгованість перед банком відсутня;   

здійснено авансові платежі на постачання вкрай критичної номенклатури озброєння, військової техніки, 
амуніції, запасних частин та боєприпасів в рамках укладених імпортних зовнішньоекономічних контрактів; 

забезпечено оперативне виконання укладених контрактів та масштабне за обсягами постачання вкрай 
необхідної для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства України 
військових формувань номенклатури озброєння, військової техніки, амуніції, запасних частин та 
боєприпасів. 

За 9 місяців 2022 року чистий дохід від реалізації продукції Компанії склав 11 479 521 тис. грн., валовий 
прибуток – 558 143 тис. грн., операційний прибуток – 85 477 тис. грн. та чистий прибуток – 22 212 тис. грн. 
 
 На дату затвердження фінансової звітності Компанія не має пошкоджених або втрачених активів внаслідок 
бойових дій. 
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Компанія не є значним споживачем електроенергії, таким чином періодичні відключення електрики в місті 
,внасліжок ракетних обстрилів ,не взмозі повністью зупинити діяльність Компанії. Керівництво Компанії 
розробило та здійснює плани по забезпеченню електронезалежності виробничої діяльності Компанії. 
 
Сьогодні вітчизняна економіка дедалі очевидніше стає одним з пріоритетних фронтів, який визначатиме як 
подальший перебіг військових дій, так і спроможність нашої держави успішно відбудовуватись після їх 
закінчення. 

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, спрямованих на вирішення 
військового конфлікту, реформування фінансової, адміністративної, фіскальної й правової систем країни. 
          Так само, як і на полі бою, коли запорукою перемоги стає насамперед грамотне військове керівництво, 
успіхи на економічному фронті значною мірою залежать від спроможності керівництва сформувати адекватні 
стратегічні плани та забезпечити ефективність їх практичної реалізації, включаючи своєчасне виконання 
окреслених прикладних завдань. 

В нових реаліях Компанія є одним з найбільших виконавців державного оборонного замовлення, 
керівництвом Компанії зосереджено всю увагу на переорієнтації її діяльності на здійсненні імпортних 
поставок вкрай критичної номенклатури озброєння, військової техніки та амуніції для потреб Збройних Сил 
України та інших військових формувань, які забезпечують відсіч збройної агресії та захист держави.  

Керівництво вважає, що Компанія буде спроможна управляти своєчасністю виплати поточних 
зобов'язань, так як ці зобов'язання переважно представлені торговою кредиторською заборгованістю. 

          Керівництво Компанії вважає, що підготовка цієї фінансової звітності на основі припущення, що 
Компанія здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою, оскільки Компанія 
і уряд України вжили певних ініціатив, направлених на покращення фінансових показників діяльності та 
ліквідності Компанії, включаючи, але не обмежуючись наступним: 

Компанія продовжує вести переговори з існуючими та потенційними кредиторами та забезпечує 
юридичний захист Компанії у судових справах. Детальну інформацію щодо діяльності Компанії в умовах 
воєнного стану наведено в примітці 30 Події після звітної дати. 

На думку керівництва, поєднання вищезазначених заходів та інших дій дасть можливість Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та 
класифікації відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби 
Компанія була не здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати впливу 
зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. Керівництво не 
може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони 
можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, 
необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії. Дана фінансова звітність не включає 
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, 
якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією 

В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році.  

Керівництво Компанії переконане, що всі зміни до стандартів будуть включені до облікової політики Компанії 
відразу після того, як нові зміни вступлять в дію. Інформація щодо нових стандартів та їх змін чи тлумачень, 
що, як очікується, матимуть вплив на фінансову звітність Компанії, наведена нижче. Також були видані деякі 
інші нові стандарти та тлумачення, але вони, як очікується, не матимуть суттєвого впливу на фінансову 
звітність Компанії.  
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 Вступає в силу для звітних 
періодів, що починаються з 

або після: 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації 
зобов’язань  

01 січня 2023 року  

МСФЗ 17 «страхові контракти» (новий стандарт) 01 січня 2023 року 

  

Деякі нові стандарти та інтерпретації набрали чинності з 1 січня 2021 року або після цієї дати, які Компанія 
не застосовувала.  

Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»   

Враховуючи загальний масштаб пандемії та заходів, що вживаються багатьма державами для забезпечення 
соціального дистанціювання, можна припустити, що велика кількість орендарів отримає поступки з оренди 
у тій чи іншій формі, що означає необхідність застосування орендарями змін до МСФЗ 16, запропонованих 
Радою з МСФЗ. Змін до вимог щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди 
орендодавцями не передбачено. 

Ще з 28 травня 2020 року зміни передбачили можливість застосування орендарями практичного прийому і 
не оцінювати чи є орендні поступки, пов’язані з COVID-19, модифікацією. Цей практичний прийом може 
застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як прямий наслідок спалаху коронавірусу, і 
лише за умови виконання всіх наступних умов: 

зміни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсації за оренду, яка є такою самою або 
меншою, ніж сума компенсації, до змін; 

будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно призначені до сплати до 30 
червня 2021 року або раніше (у березні 2021 року було опубліковано чергові зміни до МСФЗ 16, згідно з 
якими було подовжено цей термін на 1 рік – до 30.06.2022); 

немає суттєвих змін до інших умов оренди. 

Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у фінансовій 
звітності. 

Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект (вплив) 
від первісного застосування змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого 
компоненту капіталу) на початок річного звітного періоду, в якому орендар вперше застосовує ці зміни. 
Орендар не повинен розкривати у звітному періоді, в якому вперше застосовує зміни, інформацію, що 
вимагається п. 28 (д) МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. 

Ця поправка не мала впливу на фінансову звітність Компанії. 

Застосування інших МСФЗ 

Нижче перелічені поправки до МСФЗ, застосування яких не вплинуло на фінансову звітність Компанії: 

Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 – Реформа 
базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 
На першому етапі Реформи (2020 рік) розглядалися питання, які впливають на фінансову звітність у період 
до заміни існуючих еталонних відсоткових ставок на RFR. 
На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час заміни існуючих базових 
процентних ставок на безризикові ставки RFR. Цей завершальний Етап відбувається зараз, у 2021 році. 
Підсумком Етапу має бути заміна ставок IBOR на безризикові ставки RFR у договорах щодо фінансових 
інструментів до 31 грудня 2021 року. Ставки IBOR перестануть публікуватись з 2022 року. До публікації до 
середини 2023 року залишиться тільки US Libor з термінами овернайт, 1, 3, 6 та 12 місяців – до закінчення 
більшості прив’язаних до них договорів. 
Актуальними для 2021 року є такі зміни до МСФЗ, пов’язані з Реформою:  
Зміни до МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти” та до МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка” – стандарти значно доповнені положеннями, що стосуються реформи базової 
відсоткової ставки, особливо у частині хеджування. 
МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 – 5.4.9, що включають положення про зміну основи для визначення 
передбачених договором грошових потоків, спричинене реформою базової процентної ставки, та містять 
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спрощення практичного характеру. Заміна у існуючих фінансових інструментах ставок IBOR на RFR 
розглядається як зміна плаваючої процентної ставки та застосовується п. В5.4.5. про переоцінку грошових 
потоків. 
Крім того, передбачено звільнення від припинення відносин хеджування, натомість дозволено вносити 
відповідні зміни, згідно з реформою IBOR, у визначення хеджування та документацію про хеджування 
відповідно до IFRS 9 та IAS 39 без припинення відносин хеджування; 
МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”. 
Стандарт доповнено пунктами 104 – 106, що містять спрощення практичного характеру, зумовлене 
реформою базової процентної ставки. Організація, що є орендарем, при заміні в існуючих договорах ставок 
IBOR на RFR оцінює такі зміни як модифікацію договору відповідно до п. 42 (b) Стандарту. Зобов’язання з 
оренди підлягає повторній оцінці, при цьому нова база для визначення орендних платежів є економічно 
еквівалентною попередній базі (тобто базі, яка використовувалась безпосередньо перед модифікацією). Всі 
інші модифікації, не пов’язані з реформою ставки, оцінюються відповідно до вимог МСФЗ 16 в 
загальновстановленому порядку; 
МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”. 
Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття інформації про те: 
як організація управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на які вона наражається у зв’язку з 
реформою IBOR, пов’язаними з фінансовими інструментами; 
кількісна інформація про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR, з розбивкою за кожною 
значущою ставкою IBOR. 
Якщо реформа IBOR призвела до змін у стратегії управління ризиками організації, розкривається опис цих 
змін; 
МСФЗ (IFRS) 4 “Договори страхування”. 
Стандарт доповнений пунктами 20R – 20S, що включають положення про зміну бази для визначення 
передбачених договором грошових потоків, спричинену реформою базової процентної ставки для 
страховиків, які застосовують тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9. 
МСФЗ (IAS) 16 “Основні засоби” 
У поточній редакції пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первісної вартості включаються витрати на 
перевірку активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки 
та перевірки активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первісної вартості за 
мінусом прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі тестування. 
З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати із собівартості основних засобів суми, отримані від продажу 
вироблених виробів, тоді як компанія готує актив до використання за призначенням. Натомість компанія 
визнаватиме таку виручку від продажів та відповідні витрати у складі прибутку або збитку. 
Доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині надходжень за основними 
засобами до їх використання за призначенням. 
Зокрема, змінами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у розділі “Елементи собівартості”: 
 
“20A Можливо, що в процесі доставки об’єкта до розташування та приведення його в стан, які потрібні для 
його експлуатації відповідно до намірів керівництва, будуть вироблятися вироби (наприклад, зразки, 
виготовлені в процесі тестування належного функціонування активу). Організація визнає надходження від 
продажу будь-яких таких виробів, а також первісну вартість цих виробів у складі прибутку або збитку 
відповідно до застосовних стандартів. Організація оцінює первісну вартість цих виробів відповідно до вимог 
оцінки, передбачених МСБО 2”. 
Окрім того, передбачено новий пункт у частині розкриття інформації: 
“74A Якщо ця інформація не розкрита окремо у звіті про сукупний доход, у фінансовій звітності також 
необхідно розкрити: 
(a) суму компенсації, що надається третіми особами у разі знецінення, втрати або передачі об’єктів основних 
засобів, яка включена до складу прибутку чи збитку; і 

(b) суми надходжень і витрат, включені до складу прибутку або збитку відповідно до пункту 20A, які 
відносяться до вироблених виробів, що не є результатом звичайної діяльності організації, а також 
інформацію про те, за якою статтею (якими статтями) звіту про сукупний дохід відображені такі надходження 
та витрати”. 
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4. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва використання суджень, 

оцінок та припущень, що впливають на наведені у фінансовій звітності суми активів та зобов'язань, 
розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання на звітну дату, а також на суми доходів та витрат за 
звітний період.  

Інформація про оцінки і припущення, які чинять найбільш істотний вплив на визнання та оцінку активів, 
зобов'язань, доходів і витрат, наводиться нижче. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися. 
 

• Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими судженнями у 
застосуванні облікової політики Компанії, що мають найбільший вплив на фінансову звітність. 

В ході застосування облікової політики керівництвом Компанії, крім облікових оцінок, були зроблені 
певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, 
зокрема, включають припущення щодо безперервності діяльності Компанії (Примітка 3). 

• Відсутність контролю над дочірніми підприємствами. Компанія вважає, що вона не контролює 
дочірні підприємства, засновником яких вона являється, незважаючи на те, що їй належить 100% часток у 
статутному капіталі таких дочірніх підприємств Це обумовлено тим, що відповідно до статутних документів 
дочірніх підприємств, регулювання, контроль та координація діяльності дочірніх підприємств, засновником 
яких є Компанія, здійснюється Державним концерном «Укроборонпром». Відповідно, Компанія не здійснює 
управління господарською діяльністю дочірніх підприємств, а отже, не контролює їх. 

 

• Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або 
амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом строку їх корисного 
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва стосовно періоду, протягом 
якого актив приноситиме прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої 
відповідності. 

 

• Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків від знецінення торговельної та іншої 
дебіторської заборгованості 

Компанія здійснює нарахування резервів під збитки для очікуваних кредитних збитків з метою покриття 
потенційних збитків, що виникають у разі нездатності покупця здійснити необхідні платежі. 
При оцінці достатності резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків керівництво враховує поточні 
умови в економіці в цілому, терміни виникнення дебіторської заборгованості, досвід зі списання 
заборгованості, кредитоспроможність покупців і зміни умов оплати за договорами. Зміни в економіці, 
галузевої ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть спричинити коригування розміру резерву 
по сумнівних боргах, відображеного  у фінансовій звітності. Оцінка Компанії резерву на покриття очікуваних 
кредитних збитків базується на оцінці  згідно моделі очікуваного кредитного збитку по фінансовим активам. 
  З огляду на те, що Компанія виступає посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, в обліку Компанії, разом із 
не погашеною дебіторською заборгованістю, існує кредиторська аборгованість перед покупцями, в рамках 
виконання зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання договорів комісії. Тобто визнання або 
не визнання заборгованості повинно розкриватись в обліку одночасно за зовнішньоекономічними 
контрактами та договорами комісії. Так як такі договори носять посередницький характер, а саме є 
договорами комісії, резерв очікуваних кредитних збитків за ними не нараховується. 
 

• Міркування щодо принципала чи агента 
Якщо у наданні товарів або послуг клієнтові задіяна інша сторона, то Компанія визначає, який характер має 
обіцянка: чи вона є зобов’язанням щодо виконання, яке передбачає надання зазначених товарів або послуг 
Компанією (у такому випадку Компанія визнаєтся принципалом), чи організацію надання цих товарів або 
послуг іншою стороною (у такому випадку Компанія визнаєтся агентом). Компанія визначає чи є вона 
принципалом, чи агентом для кожного окремого товару або послуги, обіцяних клієнтові.  
Для визначення цього Компанія проводить ідентифікацію зазначені товари або послуги, які будуть надані 
клієнтові  та оцінює, чи контролює Компанія кожен зазначений товар або послугу перед передачею товару 
або послуги клієнту. 
Компанія є принципалом, якщо контролює зазначений товар або послугу до того,як передає цей товар або 

послугу клієнтові. Однак не обов'язково контролює зазначений товар, якщо отримує юридичне право 

власності на цей товар лише на дуже короткий час безпосередньо перед тим, як юридичне право власності 

переходить до клієнта.  

• Судові розгляди. Компанія може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, стосовно 
результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, 
ступеню ймовірності не сприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Компанія визнає 
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резерв тільки в разі існування поточного зобов’язання (юридичного чи того, що випливає з практики), що 
виникло в результаті минулої події, відтік економічних вигод, який буде потрібним для погашення цього 
зобов’язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого зобов’язання. У випадках, коли дані вимоги 
не дотримуються, інформація про умовне зобов’язання може бути розкрита в примітках до фінансової 
звітності.  

Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми до 
нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування 
не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою. 

Незважаючи на те, що оцінки базуються на останній інформації, яка була доступна керівництву станом 
на 31 грудня 2021 року, у результаті майбутніх подій у подальші роки може з’явитися необхідність внести у 
них коригування (у сторону збільшення або зменшення). Будь яка зміна облікової оцінки буде визнана 
перспективно у відповідному звіті про фінансові результати. 

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 Компанія дотримувалась 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. 

 
5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до усіх періодів, представлених у 

цій фінансовій звітності.  
Перерахунок іноземної валюти  
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту 

Компанії за офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну дату. Прибутки і збитки, що виникають в 
результаті розрахунків з операцій в іноземній валюті та від перерахунку монетарних активів і зобов’язань у 
функціональну валюту Компанії за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу 
прибутку або збитку. За немонетарними статтями розрахунок курсових різниць не проводиться. Курсові 
різниці відображаються в обліку за історичною собівартістю за валютним курсом на дату здійснення операції 
або справедливою вартістю за валютним курсом на дату визнання цієї справедливої вартості. 

 
Нематеріальні активи  
Компанії враховуються і відображаються в фінансовій звітності у відповідності з МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та 

будь яких накопичених збитків від знецінення. Первісна вартість придбаних нематеріальних активів 
складається з ціни придбання та витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до 
стану, придатного для використання.  

Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного використання 
нематеріальних активів. 

Очікувані строки корисного використання груп нематеріальних активів, які застосовувались в 2021 
році: 

            термін експлуатації, років 

Право користування майном  2 
Інші НМА (програмне забезпечення і ліцензії на компьютерні 
програми) 

1-10 

До інших статей НМА віднесено придбане програмне забезпечення і ліцензіі на компьютерні програми. 
Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів дорівнює нулю. 
Основні засоби  
Компанії враховуються і відображаються в фінансовій звітності у відповідності з МСБО 16 «Основні 

засоби». 
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Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких 
більше одного року та вартість яких перевищує 20 000 гривень. Дані матеріальні активи використовуються 
Компанією в процесі поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення 
адміністративних функцій.  

Основні засоби відображаються за первісною вартістю, за мінусом накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від знецінення у випадку їхньої наявності.Амортизація основних засобів нараховується 
прямолінійним методом. 

Для цілей переходу Компанії на облік за МСФЗ здійснено оцінку Основних засобів за справедливою 
вартістю на дату першого застосування МСФЗ на 01.01.2018, яка проведена незалежним оцінювачем. Ця 
справедлива вартість оцінених основних засобів використовуется як доцільна собівартість. 

 
Очікувані строки корисного використання груп основних засобів, які застосовувались в 2021 році: 

 
 термін експлуатації, років 

Будинки, споруди та передавальні пристрої  30 
Машини та обладнання 310  
Транспортні засоби  5-10 
Інші основні засоби  3-20 

 
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних 

засобів став придатним для корисного використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Матеріальні активи з терміном служби більше одного року і вартістю, що не перевищує 20 000 грн, 

включаються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Придбані МНМА зараховуються на 
баланс Компанії за первісною вартістю. Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання 
об’єкта в розмірі 100% його вартості. 
 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.  

 
Запаси  
Компанії враховуються і відображаються в фінансовій звітності у відповідності з МСБО 2 «Запаси». 

Запаси відображаються за меншою з величин: за первісною вартістю (собівартістю) або чистою вартістю 
реалізації, залежно від того, яка з них менша. 
Первісна вартість запасів формується на дату визнання. Будь-які зміни вартості запасів, зазначені в 
первинних документах, наданих постачальниками, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупні доходи) у складі інших операційних доходів або витрат періоду, в якому така зміна відбулась. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані (отримані) запаси 
зараховуються на баланс за первісною вартістю. Транспортно-заготівельні витрати відносяться на придбані 
(отримані) запаси під час зарахування таких запасів на баланс.  

Оцінка запасів під час їх вибуття здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної 
одиниці запасів. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передаються в експлуатацію, 
виключається зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів 
за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. 

 
Оренда 
Облік операцій з оренди здійснюється відповідно до МСФЗ 16 «Оренда».  
Договір є орендним чи містить оренду, якщо він передає право контролювати користування 

ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.  
Для договору, який є, або містить оренду, кожний компонент оренди в договорі обліковується як 

оренда окремо від компонентів, що не пов’язані з орендою цього договору, окрім випадків, коли 
застосовується описаний нижче практичний прийом.  

Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 (IFRS) «Оренда». Як 
практичний прийом, Компанія вирішила, за класом базового активу, не розмежовувати компоненти що не 
пов’язані з орендою та оренди, а натомість обліковувати кожний компонент оренди та будь-які пов’язані з 
ним компоненти, що не пов’язані з орендою, як єдиний компонент оренди.  
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Компанія застосовує спрощення  до:  
a) короткострокової оренди (на строк до 12 місяців); та  
б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартість нового активу становить менше 125 тис. грн.). 
Компанія визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку оренди.  
Первісна оцінка активу з права користування.  
На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю.  
Собівартість активу з права користування складається з:  
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання;  
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих стимулів до оренди;  
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та  
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу, 

відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається 
умовами оренди.  

 
Первісна оцінка орендного зобов’язання.  
На дату початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних 

платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку 
відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити.  

Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень.  
Ставка додаткових запозичень – ставка відсотка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний 

строк та з подібним забезпеченням коштів, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний 
до активу з права користування за подібних економічних умов. 

На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з 
вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку оренди, які не були сплачені 
на дату початку оренди:  

а) фіксовані платежі, в тому числі по суті фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів до 
оренди, що підлягають отриманню.  

б) змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого 
індексу чи ставки на дату початку оренди;  

в) сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;  
г) ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він 

скористається такою; та  
ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію 

орендарем можливості припинення оренди.  
Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, включають, наприклад, платежі, пов’язані 

з індексом споживчих цін, платежі, пов’язані з еталонною ставкою відсотка (такою як LIBOR), або платежі, 
які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок. 

 
Подальша оцінка активу з права користування  
Після дати початку оренди орендар оцінює актив з права користування, застосовуючи модель 

собівартості: 
a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок 

зменшення корисності; та  
б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання. 
Амортизація нараховується із застосуванням вимог МСБО 16 (IAS) Основні засоби, з урахуванням 

наступного.  
Якщо оренда передає право власності на базовий актив орендарю наприкінці строку оренди або якщо 

собівартість активу з права користування відображає той факт, що орендар скористається можливістю його 
придбати, то орендар має амортизувати актив з права користування від дати початку оренди і до кінця строку 
корисного використання базового активу. В інших випадках орендар має амортизувати актив з права 
користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання 
активу з права користування та кінець строку оренди.  

Подальша оцінка орендного зобов’язання  
Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:  
а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;  
б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та  
в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, 

або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.  
Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати 

включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти:  
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а) проценти за орендним зобов’язанням; та  
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому сталася 

подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.  
 
Переоцінка орендного зобов’язання  
Після дати початку оренди орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування 

активу з права користування. Однак якщо балансова вартість активу з права користування зменшилася до 
нуля і відбувається подальше зменшення оцінки орендного зобов’язання, то орендар визнає будь-яку решту 
суми переоцінки у прибутку або збитку.  

Орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

а) змінився строк оренди. Орендар визначає переглянуті орендні платежі на основі переглянутого 
строку оренди; або  

б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу. Орендар має визначити переглянуті 
орендні платежі з метою відобразити зміну сум, що мають бути сплачені у разі використання можливості 
придбання. 

 
Зменшення корисності нефінансових активів 
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого знецінення нефінансових 

активів, визначаючи вартість відшкодування активу. Вартість відшкодування є більшою із двох величин: 
справедливої вартості активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, за винятком витрат на реалізацію й 
вартості використання. Одиницею, яка генерує грошові кошти визнана діяльність Компанії. 

Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 
надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів або груп активів. Коли балансова 
вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, перевищує суму його/її відшкодування, вважається, 
що його/ її корисність зменшилася, і його/її вартість списується до суми відшкодування. При оцінці вартості 
використання очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої  вартості з використанням 
ставки дисконту (до оподатковування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, 
властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості, за вирахуванням витрат на реалізацію, 
враховуються останні операції на ринку. У випадку неможливості визначення таких операцій використається 
відповідна модель оцінки. 

 
Збитки від зменшення корисності  визнаються в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує 

відшкодовану вартість, і відображається в звіті про фінансові результати.  
На кожну звітну дату Компанія здійснює перевірку наявності ознак того, що збиток від зменшення 

корисності, визнаний по певному активі раніше, уже відсутній або зменшився. При наявності таких ознак 
Компанія оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові потоки. Збиток від зменшення 
корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися 
попередні допущення, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання збитку 
від зменшення корисності. Балансова вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від 
зменшення корисності, не повинна перевищувати балансову вартість (за винятком амортизації), що була б 
визначена, якби збиток від зменшення корисності активу не визнали в попередніх періодах. Сторнування 
збитку від зменшення корисності визнається у звіті про фінансові результати. 
          
          Фінансові активи 
 

Первісне визнання та оцінка 
Фінансові активи при первинному визнанні класифікуються як такі, що надалі оцінюються за 

амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. Класифікація фінансових активів при первинному визнанні залежить 
від характеристик установлених договором грошових потоків за фінансовим активом і бізнес-моделі, з 
управління фінансовими активами. За винятком торговельної дебіторської заборгованості, яка не містить 
значного компонента фінансування або відносно якої застосовано спрощення практичного характеру, 
Компанія спочатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною у разі фінансових 
активів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат на 
операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу. Торгова 
дебіторська заборгованість, яка не містить значний компонент фінансування або відносно якої Компанія 
застосувало спрощення практичного характеру , оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ 
(IFRS) 15. 

Для того, щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизованою 
собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови 
цього активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є «виключно платежами в рахунок основної 
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суми боргу і відсотків» на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається SPPI- тестом і 
здійснюється на рівні кожного інструменту. 

Бізнес-модель, використовувана Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, 
яким Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-
модель визначає, чи будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором грошових 
потоків, продажі фінансових активів або і того, і іншого. Усі операції купівлі або продажу фінансових активів, 
вимагаючи постачання активів в строк, встановлюваний законодавством, або відповідно до правил, 
прийнятих на певному ринку (торгівля на стандартних умовах), признаються на дату укладення оборудки, т. 
е. на дату, коли Компанія переймає на себе зобов’язання купити або продати актив. 

 
Подальша оцінка  

Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти);  
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою 
реклассифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти);  
фінансові активи, класифіковані на розсуд організації як оцінювані за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід без подальшої реклассифікації накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання 
(пайові інструменти);  
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти)  
Ця категорія є найбільш доречною. Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою собівартістю, якщо 
виконуються обидві наступні умови: 
-  фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для 
отримання передбачених договором грошових потоків;   
-  договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання у вказані дати грошових потоків, що є 
виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу. 
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з використанням методу 
ефективного відсотка, і до них застосовуються вимоги відносно знецінення. Прибутки або збитки 
признаються у складі прибутку або збитку у разі припинення визнання активу, його модифікації або 
знецінення. До категорії фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія відносить 
торговельну дебіторську заборгованість. 

 
Припинення визнання  

Фінансовий актив (чи – де застосовано – частина фінансового активу або частина групи аналогічних 
фінансових активів) припиняє признаватися (т. е. виключається з звіту про фінансове положення), якщо:  
спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або  Компанія передала 
свої права на отримання грошових потоків від активу або узяла на себе зобов’язання по виплаті третій 
стороні отримуваних грошових потоків в повному об’ємі і без істотної затримки за «транзитною» угодою; і 
або (a) Компанія передало практично усі риски і вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але і не 
зберігає за собою практично усі риски і вигоди від активу, але передала контроль над цим активом. 
Якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, 
вона оцінює, чи зберегла вона риски та вигоди, пов’язані з правом власності, і, якщо так, в якому обсязі. 
Якщо Компанія не передала, але і не зберегла за собою практично усі риски і вигоди від активу, а також не 
передала контроль над активом, Компанія продовжує визнавати переданий актив в тому обсязі, в якому 
вона продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов’язання. 
Переданий актив і відповідне зобов’язання оцінюються на основі, яка відображає права і зобов’язання, 
збережені Компанією. 
Тривала участь, яка набуває форми гарантії по переданому активу, оцінюється по найменшій таких сум: (i) 
сума активу та (ii) максимальна сума одержаної компенсації, яку Компанія може бути вимушений повернути 
(«сума гарантії»). 

Зменшення корисності фінансових активів  

Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом відносно усіх 
боргових інструментів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Резерв під 
збитки для очікуваних кредитних збитків розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, 
належними відповідно до договору, і усіх грошових потоків, які Компанія чекає отримати, дисконтованою з 
використанням первинного ефективного відсотка або приблизного значення. Очікувані грошові потоки 
включають грошові потоки від продажу утримуваного забезпечення або від інших механізмів підвищення 
кредитної якості, які є невід’ємною частиною договірних умов. 
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Компанія оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що 
дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за 
таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з 
моменту первісного визнання, то, Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 

Відносно торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором Компанія застосовує спрощений 
підхід при розрахунку резерву під збитки. Компанія не відстежує зміни кредитного ризику, а замість цього на 
кожну звітну дату визнає оцінний резерв під кредитні збитки в сумі, рівній очікуваним кредитним збиткам за 
увесь термін.  

Компанія визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення корисності), що є необхідною 
для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або 
збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. 

Фінансові зобов’язання  

Первісне визнання і оцінка  

Компанія визнає фінансове зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли стає 
стороною договірних положень щодо інструмента. 

Компанія здійснює класифікацію всіх фінансових зобов’язань як таких, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за винятком:  

(а) фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

Такі зобов’язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі оцінюються за 
справедливою вартістю.  

(б) фінансових зобов’язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу 
критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.  

(в) договорів фінансової гарантії.  

Після первісного визнання Компанія оцінює його за більшою з таких сум:  

(ii) сумою резерву під збитки,  і  

(iii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з 

принципами МСФЗ 15.  

(г) зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.  

Компанія надалі оцінює його за більшою з таких сум:  

сумою резерву під збитки, визначеною, і  

(ii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з 
принципами МСФЗ 15.  

(ґ) умовної компенсації, визнаної набувачем при об’єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 3.  

Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у прибутку або 
збитку. 

Фінансові зобов’язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, кредити і інші 
позики, включаючи банківські овердрафти. 

Припинення визнання  

Визнання фінансового зобов’язання припиняється, якщо зобов’язання погашене, анульоване, або термін 
його дії збіг. Якщо наявне фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим же 
кредитором на умовах, що істотно відрізняються, або якщо умови наявного зобов’язання значно змінені, така 
заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов’язання і початок визнання нового 
зобов’язання, а різниця в їх балансовій вартості признається в звіті про прибуток або збиток. 

Фінансові інвестиції в дочірні підприємства 

Інвестиції в дочірні підприємства в окремій фінансовій звітності враховуються за собівартістю за винятком 
резерву під знецінення, що відображається у витратах у тому періоді, у якому він виник. 
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Власний капітал 
Статутний та додатковий капітал 
Компанія повністю перебуває у державній власності. Активи, передані урядом України для підтримки 

операційної діяльності Компанії, відображаються у складі власного капіталу як статутний капітал Компанії та 

додатковий капітал. 

Резервний капітал 
Резервний фонд Компанії створюється у розмірі, визначеному затвердженим фінансовим планом, і 

призначений для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат. 
 
Нерозподілений прибуток 
Нерозподілений  прибуток  являє  собою прибуток, отриманий  з  початку  ведення  комерційної 

діяльності за  вирахуванням  збитків, відрахувань  до  резервного  фонду та до державного бюджету частини 
чистого прибутку. 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на банківських рахунках, які 
можна швидко конвертувати у готівку, та депозити із первісним терміном погашення менше трьох місяців. 

Депозити  

Дана категорія включає в себе депозити із первісним терміном погашення більше трьох місяців, які 
утримуються для інвестиційних цілей й оцінюються по амортизованій вартості з використанням методу 
ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення. 

Взаємозалік 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань із подальшим включенням до звіту про фінансовий стан лише 
їхньої чистої суми може здійснюватися лише у випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку 
визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та 
розрахуватися за зобов’язаннями. При цьому право на взаємозалік не повинне залежати від майбутніх подій 
та повинне мати юридичну силу в усіх наступних обставинах: у ході звичайного ведення бізнесу, у випадку 
дефолту та у випадку неплатоспроможності або банкрутства. 

Оцінка справедливої вартості 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну 
звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування по покупці 
для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат на проведення 
операції. 

Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, які не мають активного ринку, визначається з 
використанням відповідних методів оцінки. Такі методи включають дисконтування грошових потоків, 
котирування аналогічних інструментів, дані про ринкові угоди безпосередньо перед звітною датою та інші.  

Виплати працівникам 

Заробітна плата, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також премії нараховуються у тому році, в якому 
відповідні послуги надаються працівникам Компанії.  

Державна пенсійна програма з визначеним внеском. 

Компанія здійснює відрахування Єдиного соціального внеску до Державного бюджету України, які 
розраховуються на основі заробітної плати кожного працівника. Ці суми включаються до складу витрат у тім 
періоді, у якому вони виникли. 

Державна пенсійна програма з визначеними виплатами. 

Компанія не має пенсійних програм з визначеними виплатами. 

Інші додаткові виплати працівникам  

Відповідно до колективного договору, Компанія здійснює одноразові виплати під час виходу на пенсію 
працівників, які проробили в Компанії тривалий час та у випадку смерті працівника. Такі виплати являють 
собою програму із установленими виплатами. Зобов’язання й витрати по цій програмі несуттєві для Компанії. 
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Податки  

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок – це сума, що, як очікується має бути сплачена податковим органам або ними 
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередній періоди. 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкового законодавства та 
податкових ставок, які набутили чинності або фактично діяли на звітну дату. Згідно з Податковим кодексом 
на 2021 рік була встановлена ставка податку на прибуток 18% (2020 – 18%),. 

Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються 
у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються операцій, які відображені у цьому самому або 
іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу.  

У цьому випадку податок також визначається в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 

Якщо фінансова звітність затверджується до випуску до подання відповідних податкових декларацій, то сума 
оподаткованих прибутків або збитків відображається на основі оцінок.  

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов’язань відносно податкових збитків та 
тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов’язань та їхньою балансовою 
вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений 
податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або 
зобов’язання у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній і яка при початковому визнанні не впливає 
на бухгалтерський або оподаткований прибуток.  

Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок 
оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як 
очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані 
перенесені податкові збитки.  Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують 
оподатковану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність 
отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається по всім оподатковуваним тимчасовим різницям, крім 
випадків, коли: 

• відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, або активу чи 
зобов’язання в господарської операції, що не є об’єднанням бізнесу і яке на момент здійснення операції 
не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 

• відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, асоційовані 
компанії, а також із часткою участі у спільній діяльності, якщо можна контролювати розподіл у часі 
зменшення тимчасової різниці, і існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена 
в досяжному майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються по всім тимчасовим різницям, які підлягають вирахуванню, 
невикористаними податковими пільгами та невикористаним податковим збитками, в тій мірі, в якій існує 
значна ймовірність того, що буде існувати оподатковуваний прибуток, відносно якого можна бути застосувати 
тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, невикористані податкові пільги та невикористані податкові 
збитки, крім випадків, коли:  

• відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, виникає 
в результаті первісного визнання активу або зобов’язання, що виникло не внаслідок об’єднання бізнесу, 
і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний 
прибуток або збиток; 

• відносно тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, асоційовані компанії, а також 
із часткою участі в спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує значна 
ймовірність того, що тимчасові різниці будуть відшкодовані в досяжному майбутньому та буде мати місце 
оподатковуваний прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасові різниці.  

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується у 
тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 
використати всі або частину цих активів. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переглядаються на 
кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає значна ймовірність отримання в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, що  дозволить використати відстрочені податкові активи.  
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Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або збитків, також 
не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків визнаються у відповідності до 
операцій за якими вони виникають або в складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі. 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права 
зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони відносяться 
до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом тому самому  суб’єкту 
господарювання. 

Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковану базу, та перенесені 
податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного 
прибутку, відносно якого можна бути реалізувати тимчасові різниці. 

 

Податок на додану вартість 

Компанія задіяна в операціях з експорту та імпорту продукції. Операції з вивезення товарів у митному режимі 
експорту оподатковуються за нульовою ставкою. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за нульовою ставкою є дата оформлення митної 
декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог 
митного законодавства. Базою оподаткування для операцій із вивезення товарів за межі митної території 
України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації. В разі експорту 
товарів податкові зобов’язання з ПДВ у постачальника виникають на дату оформлення митної декларації, 
яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної операції. 

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум      
ПДВ до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог     
законодавства, яка підтверджує сплату ПДВ. Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту для 
операцій із ввезення на митну територію України товарів є дата сплати податку за податковими 
зобов’язаннями. 

Продаж товарів та послуг в Україні, як правило, оподатковується податком на додану вартість (ПДВ) за 
ставкою 20%. Ставка ПДВ при імпорті товарів та послуг складає 20%, ставка ПДВ при імпорті товарів та 
послуг 0%. 

Зобов’язання з ПДВ виникає на дату постачання товарів/ послуг або отримання платежів, залежно від того, 
що відбувається раніше. Вхідний ПДВ визнається у момент реєстрації податкової накладної з ПДВ відповідно 
до встановленого порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних. Вхідний ПДВ, сплачений Компанією при 
закупці товарів або послуг, підлягає відшкодуванню з державного бюджету в повному обсязі, якщо це 
стосується операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ. 

Додатнє значення різниці між зобов’язаннями з ПДВ та вхідним ПДВ перераховується до державного 
бюджету. ПДВ, який стосується продажів та закупівель, визнається у балансі згорнуто і показується як актив 
або зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. В інших випадках ПДВ відображається 
розгорнуто. 

Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких 
випадків: 

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

• дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або виплачується йому, 
включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної в балансі. 
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Визнання виручки  

Забезпечення 

Забезпечення визнається у випадку, коли Компанія має існуюче зобов'язання (юридичне або конструктивне) 
внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, 
які несуть у собі економічні вигоди, та сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. В разі існування 
декількох аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів  під час розрахунків визнається з 
урахуванням класу зобов’язань у цілому.  

Витрати, пов'язані із забезпеченням, відображаються у звіті про фінансові результати. Коли вплив зміни 
вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих 
потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до оподатковування, з урахуванням ризиків, 
пов'язаних із конкретними зобов'язаннями. 

При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає перебіг часу, визнається як 
фінансові витрати. 

Умовні зобов'язання та умовні активи  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в Примітках, якщо існує значна 
ймовірність отримання економічних вигід. 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової 
звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по 
зобов’язаннях, і їхню суму можна розрахувати з достатнім рівнем точності.  Інформація про умовні 
зобов’язання розкривається  у примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку 
ресурсів, які передбачають економічні вигоди, не є значною. 
 
6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ   

 

   

Права 
користування 

майном 

Інші нематеріальні 
активи 

Всього 

Первісна вартість    

Станом на 31.12.2019                             65 3 585 3 650 

Надходження 1 291 574 1 865 

Станом на 31.12.2020 1 356 4 159 5 515 

Надходження  49 49 

Вибуття 1 291 828 2 119 

Станом на 31.12.2021 65 3 380 3 445 

Накопичена амотризація     

Станом на 31.12.2019 - (1 595) (1 595) 

Амортизаційні нарахування (380) (337) (717) 

Станом на 31.12.2020 (380) (1 932) (2 312) 

Амортизаційні нарахування (911) (429) (1 340) 

Вибуття 1 291 827 2 118 

Станом на 31.12.2021 - (1 534) (1 534) 

Чиста балансова вартість 

На 31.12.2019 65 1 990 2 055 

 На 31.12.2020 976 2 227 3 203 

На 31.12.2021 65 1 846 1 911 

 
Станом на 31.12.2021р відображено право постійного користування земельною ділянкою 

державної власності. 
В господарському віданні Компанії знаходиться прибудинкова територія (площа земельної 

ділянки 0,84 га) у м. Києві за адресом вул. Дегтярівська, 36. 
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7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
В господарському віданні Компанії знаходиться частина будівлі (нежитлові приміщення загальною площею 
11 233,2 кв. м) у м. Києві за адресом вул. Дегтярівська, 36.  

  
Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інші основні 
засоби 

Всього 

Первісна або 
справедлива вартість 

     

Станом на 31.12.2019 147 197 10 415 23 358 8 321 189 291 

Надходження  541 6 969 94 7 604 

Вибуття  (93)  (39) (132) 

Станом на 31.12.2020 147 197 10 863 30 327         8 376 196 763 

Надходження 
 

79 4 181 93 4 353 

Вибуття 
 

(914) (2 310) ( 323) (3 547) 

Станом на 31.12.2021 147 197 10 028 32 198         8 146 197 569 

Накопичена амортизація 
та знецінення 

     

Станом на 31.12.2019 (10 247) (7 936) (6 754) (6 128) (31 065) 

Нараховано за рік (4 876) (1 112) (3 698) (562) (10 248) 

Вибуло  92  39 131 

Станом на 31.12.2020 (15 123) (8 956) (10 452)         (6 651) (41 182) 

Нараховано за рік (4 876) (752) (4 105) (  520) (10 253) 

Вибуло - 912 2 120  301 3 333 

Станом на 31.12.2021 (19 999) (8 796) (12 437) (6 870) (48 102) 

Балансова вартість      

На 31.12.2019 136 950 2 479 16 604 2 193 158 226 

на 31.12.2020 132 074 1 907 19 875         1 725 155 581 

на 31.12.2021 127 198 1 232 19 761              1 276 149 467 

 
Балансова вартість повністю амортизованих основних засобів становить: 
станом на  31.12.2021  -  2 903 тис.грн 
станом на  31.12.2020  -  1 207 тис.грн. 

 
8. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ  
Станом на 31 грудня 2021 року , та 31 грудня 2020 року інші необоротні активи   (рядок 1090) були 
представлені таким чином: 

 
На 31 грудня 

2021 
На 31 грудня 

2020 

Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на 
рахунках покриття банківських гарантій 

9 141 16 956 

Разом              9 141                                   16 956 

 
9. ЗАПАСИ 
Запаси (рядок  1100 звіту про фінансовий стан) були представлені таким чином: 

 
На 31 грудня 

2021 
На 31 грудня 

2020 

Товари 73 774 200 916 

Резерв знецінення (39 559) (39 559) 

Паливо 910 390 

Запасні частини 777 754 

Разом              35 902                                 162 501 
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10. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ  
Станом на 31 грудня 2021 року, на 31 грудня 2020 року довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035) 
були представлені таким чином: 

 На 31 грудня 
2021 

На 31 грудня 2020 

Інвестиції в дочірні підприємства:   

ДП «Укроборонсервіс»* 32 522 32 522 

ДП ДГЗІФ «Укрінмаш»* 9 923 9 923 

ДП СЗТФ «Прогрес» * 1 807 1 807 

ДП ЗТФ «Таско-Експорт»** 1 535 1 535 

ДЗТІП «Промоборонекспорт»*** 600 600 

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»**** 
 
Резерв знецінення інвестицій в дочірні 
підприємства 
 

412 
 

(46 799) 

412 
 

(46 799) 

Інші фінансові інвестиції:   

Акції прості ПАТ «Укрнафта» 6522 шт. (0,01%) 
Акції прості Black Shield Savunma Havacilick Ve Uzay 
Teknolojileri Anonim Sirketi 
Облігації ОВДП                                                                                                       

1 761 
 

113 
70 470 

1 174 
 

113 
- 

Резерв очікуваних кредитних збитків під облігації 
ОВДП 

 
(1 052) 

 

Разом 71 292 1 287 

 
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки інших фінансових інвестицій  
(рядок 1035) представлена наступним чином: 

Станом на 31.12.2020 - 

Створення резерву під кредитні збитки 1 052 

Станом на 31.12.2021 
1 052 

 

 
* Дочірнє підприємство згідно Постанови КМУ №1247 від 09.10.96р. 

** Дочірнє підприємство згідно Розпорядження КМУ №1400-р від 14.07.10р. 
*** Дочірнє підприємство згідно наказу ДК «Укрспецекспорт» № 33 від 12.06.98р 
**** Дочірнє підприємство згідно спільного наказу Міністерства України у справах науки і технологій та ДК «Укрспецекспорт» № 40 від 

25.06.98р. 

Пунктом 3.7. Статуту Державної компанії “Укрспецекспорт” затвердженого наказом Державного 
концерну "Укроборонпром" від 25 травня 2020 року №216, визначено, що Компанія має дочірні підприємства, 
які діють на підставі статутів, що затверджуються Концерном. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 93-р Концерн визначений 
суб'єктом управління державними підприємствами відповідно до переліку, до якого включено Компанію та її 
дочірні підприємства. 

Компанія вважає, що вона не контролює дочірні підприємства, засновником яких вона являється, 
незважаючи на те, що їй належить 100% часток у статутному капіталі таких дочірніх підприємств Це 
обумовлено тим, що відповідно до статутних документів дочірніх підприємств, регулювання, контроль та 
координація діяльності дочірніх підприємств, засновником яких є Компанія, здійснюється Державним 
концерном «Укроборонпром». Відповідно, Компанія не здійснює управління господарською діяльністю 
дочірніх підприємств, а отже, не контролює їх. 

На збільшення загальної суми фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2021 року вплинув ефект 
від зміни справедливої вартості акцій ПАТ "Укрнафта" за даними Української біржі. 

В звітному періоді за 2021 рік за умовами випуску погашена вартість 20 025 штук облігацій ОВДП 
номінальною вартістю 1000 $, придбано 19 566 штук ОВДП номінальною вартістю 1000 $.    

Станом на 31.12.2021  із загальної  кількості 19 566 штук ОВДП, 2 571 штук кваліфіковані як 
довгострокові інвестиції (рядок балансу 1035) та 17 175 штук як поточні інвестиції (рядок балансу 1160). 

Номінальний рівень дохідності складає 3,89% за пакет ОВДП 2 571 штук, купонний дохід виплачується 
двічі на рік. Короткострокові  ОВДП (17 175 штук ) придбані з дисконтом, виплата % непередбачена, дохід – 
різниця вартості погашення та придбання облігацій. 

 
Станом на 31 грудня 2021 року, на 31 грудня 2020 року поточні фінансові інвестиції  
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(рядок 1160) були представлені таким чином: 
 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Поточні фінансові  інвестиції: 445 409 570 941 

Облігації ОВДП                                                                                                       452 192 570 941 

Резерв очікуваних кредитних збитків  (6 783) - 

По фінансовим інвестиціям не відбулося значного збільшення кредитних ризиків, тому для 
нарахування резерву очікуваних кредитних збитків був застосований мінімальний коефіціент.  

 
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки поточних фінансових інвестицій  
(рядок 1160) представлена наступним чином: 

Станом на 31.12.2020 - 

Створення резерву під кредитні збитки 6 783 

Станом на 31.12.2021 6 783 

 
11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ  

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

 31.12.2021 31.12.2020 

З покупцями 936 076 941 891 

Резерв очікуваних кредитних збитків ( 1 473) (2 142) 

Разом 934 603 939 749 

 
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки іншої дебіторської заборгованості  
за продукцію, товари, роботи, послуги представлена наступним чином: 

Станом на 31.12.2019 - 

Створення резерву під кредитні збитки (2 142) 

Використання резерву під кредитні збитки - 

Станом на 31.12.2020 (2 142) 

Створення резерву під кредитні збитки (1 442) 

Використання резерву під кредитні збитки 1 330 

Відновлення резерву під кредитні збитки 781 

Станом на 31.12.2021 (1 473) 

 

Станом на 31 грудня інформація щодо строків дебіторської заборгованості за продукцію,товари, роботи, 
послуги наступна: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Непрострочена, Товар Комітента відвантажений Покупцю 845 715 874 577 

Непрострочена 88 724 65 134 

Дебіторська заборгованість до 30 днів - 7 

Строком від 31 до 90 днів - - 

Строком від 91 до 180 днів 88 - 

Строком від 181 до 365 днів 76 - 

Строком більше 365 днів - 31 

Разом 934 603 939 749 
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12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130) складалася із: 

 31.12.2021 31.12.2020 

З постачальниками 501 630 469  438 

Резерв знецінення   (4 912)        (56 252) 

Разом 496 718 413 186 

 
13.  ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ  

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків (рядок 1145) складалася із: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість за виданими позиками 287 924 242 529 

Резерв очікуваних кредитних збитків (111 314) (77 011) 

Дисконт (2 790) (2 873) 

Разом 173 820 162 645 

 
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки дебіторська заборгованість  
за розрахунками із внутрішніх розрахунків представлена наступним чином: 

Станом на 31.12.2019 

 

Створення резерву під кредитні збитки (77 011) 

Використання резерву під кредитні збитки  

Станом на 31.12.2020 (77 011) 

Створення резерву під кредитні збитки (34 303) 

Використання резерву під кредитні збитки 

 

Станом на 31.12.2021 (111 314) 

 
14. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) складалася із: 

 31.12.2021 31.12.2020 

З комітентами 2 731 330 2 122 331 

Інша заборгованість 187 642 173 003 

Резерв очікуваних кредитних збитків (223 301) (113 565) 

Разом 2 695 671 2 181 769 

 
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки іншої поточної дебіторської заборгованості 
представлена наступним чином: 

  

Станом на 31.12.2019 (122 500) 

Створення резерву під кредитні збитки (17 423) 

Використання резерву під кредитні збитки 26 358 

Станом на 31.12.2020 (113 565) 

Створення резерву під кредитні збитки (156 650) 

Використання резерву під кредитні збитки 46 914 

Станом на 31.12.2021 (223 301) 
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Станом на 31 грудня інформація щодо строків розрахунків за іншою поточною дебіторською заборгованістю  
наступна: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Непрострочена,  
Розрахунки з Комітентами за договорами комісії 

2 682 270 2 015 702 

Непрострочена 10 398  2 016 

Дебіторська заборгованість до 30 днів 992 2 000 

Строком від 31 до 90 днів 456 3 

Строком від 91 до 180 днів 854 147 879 

Строком від 181 до 365 днів 701 14 124 

Строком більше 365 днів - 45 

Разом 2 695 671 2 181 769 

 
15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ  

Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) були 
представлені таким чином: 

 
 
 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Поточні рахунки в банку 1 035 200 953 077 

Гроші із спеціальним режимом 
використання в національній валюті 

10 792 13 712 

Інші рахунки в банку 498 382 

Готівка 2  

Разом 1 046 492 967 171 

Гроші із спеціальним режимом використання – це кошти на електронному рахунку, відкритому в системі 
електронного адміністрування податку на додану вартість, це кошти в обмеженому використанні . 

 
16. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ  

Станом на 31 грудня 2021 та  на 31 грудня 2020 року інші оборотні активи (рядок 1190) були 
представлені таким чином: 

 
На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Інші оборотні активи/ акредитив/ 13 1 268 

Інші матеріали 985 1 049 

Разом           998  2 317 

 
 

17. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення 

"Укрспецекспорт" (надалі Компанія) є державним підприємством, заснованим відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.08.1996р. №944 на державній власності та перебуває в управлінні 
Державного концерну "Укроборонпром" відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
22.02.2012р. №93-р  

Відповідно до Статуту Компанії зі змінами та доповненнями, для забезпечення діяльності Компанії 
формується статутний капітал відповідно до чинного законодавства України. Так, Статутний капітал Компанії 
на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 становить 2 000 тисяч гривень. 

Резервний фонд Компанії створюються у розмірі, визначеному затвердженим фінансовим планом, і 
призначений для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.  

 
Обов’язкове відрахування частки прибутку до державного бюджету 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності» Компанія, як державне підприємство, повинна спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до 
Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 
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За рік, який закінчився 31 грудня 2021 року частка прибутку Компанії, що підлягає сплаті до державного 
бюджету склала 36 683 тисяч гривень, (2020: 80 909 тисяч гривень). 

Протягом 2021 року Компанія перерахувала до державного бюджету 46 479  тисяч гривень                
(2020: 73 168 тисяч гривень). 

Заборгованість Компанії перед державним бюджетом за вищевказаним податком станом на 31 грудня 
2021 року склала 24 467 тис. грн., станом на 31 грудня 2020 року – 34 263 тис. грн. Податок сплачений в 
повному обсязі, прострочена заборгованість відсутня.  

 
18. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ  

Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином: 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Кредиторська заборгованість з 
постачальниками нерезидентами за товари, 
роботи, послуги  

729 587 1 356 570 

Кредиторська заборгованість з 
постачальниками резидентами за товари  
послуги  

            19 527      19 094 

Разом 749 114  1 375 664 

 
19. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОТРИМАНИМИ АВАНСАМИ  

Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованість за 
отриманими авансами (рядок 1635) була представлена наступним чином: 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Кредиторська заборгованість по авансам 
одержаним від покупців нерезидентів за товари 
(послуги)  

2 224 907 1 233 406 

Кредиторська заборгованість по авансам 
одержаним від покупців резидентів за товари 
(послуги)  

295 715    631 361 

Разом 2 520 622  1 864 767  

 
20. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Компанія опрацювала відповідні критерії визнання та основи оцінки, що застосовуються для 
формування забезпечень, умовних активів та зобов'язань та прийняла рішення щодо створення наступних 
забезпечень станом на 31 грудня 2021 року, на 31 грудня 2020 року: 

 
На 31 грудня 

2021 
Створено у 

2021 році 
Використано 

у 2021 році 
На 31 

грудня 2020 

Забезпечення матеріального 
заохочення 

32 438 
32 438 30 739 

30 739 

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 

21 344 
31 557 23 398 

13 185 

Забезпечення інших  платежів та 
витрат 

13 396 
583  

12 813 

Разом 67 178 64 578 54 137 56 737 

 

 
На 31 грудня 

2020 
Створено у 

2020 році 
Використано 

у 2020 році 
На 31 

грудня 2019 

Забезпечення матеріального 
заохочення 

30 739 30 739 - 
- 

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 

13 185 17 098 14 838 
10 925 

Забезпечення інших  платежів та 
витрат 

12 813 9 471 - 
3 342 

Разом 56 737 57 308 14 838 14 267 

 
Для відшкодування наступних (майбутніх) операційних видатків Компанія створює забезпечення на: 

• виплату відпусток працівникам; 

• виплату премій працівникам; 
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• під агентські угоди 

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 Компанії. Забезпечення обліковуються в розрізі видів забезпечень 
з відповідними аналітичними відомостями. Нарахування забезпечення відображається як збільшення 
зобов’язання з одночасним визнанням витрат за функціональним призначенням. 

Величина забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої працівникам 
заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток 
до загального річного планового фонду оплати праці. При розрахунку забезпечення на виплату відпусток та 
інших виплат працівникам в загальну його суму включається сума єдиного соціального внеску, що припадає 
на суму нарахованих майбутніх виплат. 

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 Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні доходи). 

Забезпечення інших виплат працівникам (премій працівникам) формується відповідно до умов 
Колективного договору та прийнятих Компанією положень щодо таких виплат і створюється для виплат 
винагороди за підсумками роботи за рік. Розраховуються забезпечення щоквартально. 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 Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупні доходи). 

Забезпечення під агентські угоди створюються з урахуванням положень кожної конкретної 
зовнішньоекономічної угоди на експорт товарів робіт, послуг, які раніше придбані Компанією безпосередньо 
у власність у інших суб’єктів господарювання. Забезпечення під агентські угоди створюється на суму 
винагороди комерційного агента і визнається виключно у тих звітних періодах, в яких визнається дохід за 
зовнішньоекономічними угодами на експорт товарів робіт, послуг. Створення забезпечень під агентські 
угоди здійснюється з одночасним визнанням витрат на збут у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні 
доходи).  

 
21. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року інші поточні зобов'язання (рядок 1690 Балансу) були 
представлені наступним чином: 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Кредиторська заборгованість по розрахункам з 
комітентами 

1 728 476 1 311 454 

Інша поточна кредиторська заборгованість  92 12 

Разом 1 728 568  1 311 466 

 
22. СТАН РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 

Протягом 2021 та 2020 років Компанія сплатила до державного та місцевих бюджетів наступні податки, 
збори (обов'язкові платежі): 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Податок на прибуток 100 969 77 133 

Частина чистого прибутку 46 479 73 168 

Податок на доходи фізичних осіб 69 301 59 324 

Податок на додану вартість 15 921 58 471 

Єдиний соціальний внесок 66 405 55 365 

Військовий збір 5 766 4 932 

Інші 59 545 

Податок на нерухоме майно 638 471 

Плата за землю 346 320 

Разом 305 884  329 729 
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Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованість по платежам 
в бюджет (рядок 1620) представлена наступним чином: 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Податок на прибуток 20 408 50 494 

Частина чистого прибутку 24 467 34 263 

Податок на додану вартість - 6 504 

Податок на нерухоме майно 169 133 

Плата за землю 29 29 

Військовий збір 146 - 

Податок на доходи фізичних осіб 1 750 - 

Разом 46 969 91 423 

 
Станом на 31 грудня 2021, на 31 грудня 2020 року поточна дебіторська заборгованість розрахунків з 

бюджетом (рядок 1135) представлений наступним чином: 

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Сума від'ємного значення, що зараховується 
до складу податкового кредиту наступного 
звітного періоду 

5 505 - 

Податок на доходи фізичних осіб  52 

Військовий збір  4 

Разом 5 505 56 

 
23. ДОХОДИ (до рядків 2000, 2120, 2220, 2240 звіту про фінансові результати) 

 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 

та 2020 років, включає наступне: 

 2021 рік 2020рік 

Дохід від реалізації товарів  1 632 314 1 298 053 

Дохід від реалізації робіт, послуг 6 529 5 519 

Дохід від комісії (комісійна плата)  376 381 672 164 

Разом 2 015 224 1 975 736 
 

 2021 рік 2020рік 

Дохід від реалізації продукції на внутрішньому 
ринку  

380 141 672 791 

Дохід від реалізації продукції для оборонних 
відомств 

586 688 671 922 

Дохід від реалізації  продукції на зовнішньому 
ринку  

1 048 395 631 023 

Разом 2 015 224 1 975 736 
 

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені 
наступним чином:  

 2021 рік 2020 рік 

Дохід від операційної курсової різниці 232 931 135 153 

Дохід від списання кредиторської 
заборгованості 

13 580 46 430 

Інші доходи 14 777 12 964 

Дохід від одержаних штрафів 536 9 426 

Проценти по залишкам на поточних рахунках 6 166 9 987 

Дохід від реалізації іноземної валюти - 7 826 

Компенсація судових витрат 728 3 489 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 4 1 742 

Дохід від операційної оренди активів 731 417 

Разом 269 453 225 434 
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Інші доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені наступним чином: 

 2021 рік 2020 рік 

Дохід від приведення до поточної вартості 
фінансових інструментів 

2 321 7 304 

Інші доходи 1 452 679 

Дохід від дооцінки акцій 587 293 

Дохід від страхового відшкодування - 253 

Дохід від відшкодування за рішенням суду 9 6 

Разом 4 369 8 535 

 
Інші фінансові доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені 

наступним чином: 

 2021 рік 2020 рік 

Процентний дохід від ОВДП 24 117 24 816 

Разом 24 117 24 816 

 
24. ВИТРАТИ (до рядків 2050, 2130, 2150, 2180 звіту про фінансові результати) 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення за принципами 
нарахування та відповідності незалежно від дати сплати коштів. Витрати визнаються витратами певного 
періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо 
пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрати того звітного періоду, в якому вони 
були здійснені. 

 
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 

2020 років, була представлена наступним чином: 

  2021 рік 2020 рік 

Собівартість реалізованих товарів 1 167 656 1 080 278 

Собівартість реалізованих послуг 2 646 2 521 

Разом 1 170 302 1 082 799 

 
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені 

наступним чином:  

 2021 рік 2020 рік 

Витрати на оплату праці та нарахування ЄСВ 233 019 195 447 

Амортизація 12 429 11 824 

Банківські послуги 4 781 4 073 

Комунальні послуги 5 743 3 073 

Юридичні, нотаріальні, судові та арбітражні 
витрати 

15 495 2 431 

Витрати на паливно – мастильні матеріали 2 371 2 213 

Витрати на службові відрядження 2 072 1 998 

Витрати на поліпшення основних фондів 1 364 1 712 

Витрати на страхування та технічне 
обслуговування автомобілів 

2 060 1 084 

Списання товарно- матеріальних цінностей та  
малоцінних та швидкозношувальних предметів 

879 987 

Інші витрати 9 494 11 348 

Разом 289 707 236 190 
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Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені наступним 

чином:  

 2021 рік 2020 рік 

Витрати на оплату праці та нарахування ЄСВ 227 302 195 632 

Транспортно-експедиційні послуги 16 729 14 377 

Витрати за агенськими угодами 24 090 13 922 

Утримання Представництв  5 718 5 849 

Банківські послуги 8 551 4 306 

Витрати на службові відрядження 9 274 4 005 

Представницькі витрати 8 061 2 407 

Оплата страхових послуг під час збуту 474 381 

Участь у  виставках 22 256 - 

Інші витрати, що пов’язані зі збутом 21 228 14 159 

Разом 343 683 255 038 

 
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені 

наступним чином:  

 2021 рік 2020 рік 

Витрати на регулярний внесок  ДК 
«Укроборонпром» 

100 000 160 000 

Витрати від нарахування резерву очікуваних 
кредитних збитків 

148 432 126 598 

Собівартість реалізованої іноземної валюти 15 272 7 628 

Визнанні штрафи, пені, неустойки 53 983 6 732 

Одноразові матеріальні заохочувальні витрати 5 212 5 651 

Податки, збори 1 846 2 696 

Витрати на добровільне страхування персоналу 2 018 1 524 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 82 1 087 

Лікувальні оздоровчі витрати 988 416 

Інші витрати 684 279 

Разом 328 517 312 611 

 
Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені наступним чином:  

 2021 рік 2020 рік 

Списання необоротних активів 190 - 

Інші 23  

Разом 213 - 

 
25.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Прибуток Компанії є базою оподаткування податком на прибуток підприємств. Протягом років, які 
закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, прибуток Компанії оподатковувався податком на прибуток 
підприємств в Україні за ставкою 18%. 

Компоненти витрат з податку на прибуток для Компанії протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 
та 2020 років, були представлені наступним чином: 

 

 2021 рік 2020 рік 

Поточний податок на прибуток 70 884 97 136 

Відстрочений податок на прибуток (17 441) (24 072) 

Усього витрат з податку на прибуток 53 443 73 064 

 
Через відмінності між принципами оподаткування в Україні і МСФЗ виникають певні тимчасові різниці між 
балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і їх вартістю для цілей 
визначення бази оподаткування. 
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Податковий ефект тимчасових різниць, які зменьшують (збільшують) суму оподаткування 
станом на 31 грудня 2021  та станом на 31 грудня 2020 

 

Податковий ефект тимчасових різниць, які 
зменьшують (збільшують) суму оподаткування 

на 31 грудня  
2020р 

Віднесено 
(кредитовано) на 

прибуток чи збиток 

на 31 грудня 
 2021р 

1 2 3 4 

Різниця у вартості основних засобів у податковому та 
бухгалтерському обліку 

(21 026) 939 (20 087) 

Резерв забезпечень 2 306 105 2 411 

Уцінка товарно -матеріальних запасів 7 121 - 7 121 

Резерв сумнівних боргів 44 815 17 975 62 790 

Інше 1 578 (1 578) - 

Чистий відстрочений податковий актив / 
(зобов’язання) 

34 794 17 441 52 235 

 

Податковий ефект тимчасових різниць, які 
зменьшують (збільшують) суму оподаткування 

на 31 грудня  
2019р 

Віднесено 

(кредитовано) на 
прибуток чи збиток 

на 31 грудня 
 2020 р 

1 2 3 4 

Різниця у вартості основних засобів у податковому та 
бухгалтерському обліку 

(21 385) 359 (21 026) 

Резерв забезпечень 602 1 704 2 306 

Уцінка товарно -матеріальних запасів 7 121 - 7 121 

Резерв сумнівних боргів 22 050 22 765 44 815 

Інше 2 334 (756) 1 578 

Чистий відстрочений податковий актив / 

(зобов’язання) 
10 722 24 072 34 794 

 

Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку на 
нормативну податкову ставку за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020, є таким: 

 

 2021 рік 2020 рік 

Прибуток до оподаткування 175 719 342 760 

Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у 
розмірі 18% 

31 629 61 697 

Ефект податку на прибуток з доходів та витрат, що не 
включаються до складу доходів/витрат у податковому 
обліку 

21 814 11 367 

Поточний податок на прибуток 53 443 73 064 

 
26.  ОРЕНДА 

Зобов'язання з операційної оренди - Компанія виступає як орендодавець. 

Компанією укладено ряд договорів оренди нерухомості. Строк оренди за цими угодами становить від 
1 до 3 років. 

Мінімальна орендна плата майбутніх періодів за договорами оренди станом на 31 грудня складає: 

 На 31 грудня  
2021 року 

На 31 грудня 
2020 року     

До одного року  207 

Від одного до п’яти років 3 246 51  

Більше ніж п’ять років - - 

Разом 3 246 258 
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Так як під оренду зайнята несуттєва частина приміщення, вона не визнається інвестиційною 

нерухомістю.  

 На 31 грудня 2021 На 31 грудня 2020 

Передано в операційну оренду, кв.м 
Загальна площа будівлі, кв.м 
Співвідношення частини переданої в оренду площі до 
загальної площі будівлі, % 

263,8 
11233,20 

 
2,3 

64,5 
11233,20 

 
0,6 

 
27.    ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 
Виконання вимог податкового законодавства та інших нормативних актів 
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти 

діяльності, включаючи правила валютного і митного контролю, продовжують змінюватися. Положення 
законів і нормативних документів часто нечіткі, і їх трактування залежить від позиції місцевих, регіональних 
та інших державних органів. Випадки суперечливих трактувань законодавства не поодинокі. Керівництво 
вважає, що його інтерпретація положень законодавства, які регулюють діяльність Компанії, є коректною і 
діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності із законодавством, що регулює його діяльність, і що 
Компанія нарахувала і сплатила усі необхідні податки.  

В той же час, існує ризик того, що операції і коректність інтерпретацій, які не були оскаржені 
контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик з часом 
зменшується. На думку керівництва визначення сум і ймовірності негативних наслідків можливих 
незаявлених позовів є недоцільним. 

 
Правові аспекти 
Компанія виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що остаточний 

розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів та спорів, не буде мати суттєвого 
негативного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності Компанії в майбутньому. 
 
28. ОПЕРАЦІЇ З ПОВЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які перебувають під контролем або істотним 
впливом Компанії, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють 
контроль над Компанією або істотно впливають на її діяльність. 

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

Стороною, яка має кінцевий контроль над компанією є Державний Концерн «Укроборонпром». 
Основними пов’язаними сторонами Компанії є провідний управлінський персонал та члени їхніх сімей,  
Державний Концерн «Укроборонпром» та підприємства, які входять до його складу, а також інші компанії, 
які контролюються державою. 

Станом на 31 грудня 2021 року , на 31 грудня 2020 року Компанія мала такі залишки за операціями зі 
своїми основними пов’язаними сторонами: 

 
Державний Концерн  «Укроборонпром»  
 

Активи На 31 грудня 2021 року На 31 грудня           2020 
року 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків 

165 950 129 800 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

781 478 

Разом 166 731 130 278 
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Підприємства, що входять до складу ДК «Укроборонпром 
 

Активи На 31 грудня 2021 року На 31 грудня 2020 року 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 991 840 1 606 263 

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 

138 862 246 958 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків 

21 823 32 845 

Довгострокова дебіторська заборгованість 10 235 14 792 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

530 637 

Разом 2 163 290 1 901 495 

 

Зобов’язання На 31 грудня 2021 року На 31 грудня 2020 року 

Інша поточна кредиторська заборгованість  1 329 249 1 070 815 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

14 260 16 570 

Поточна кредиторська заборгованість за 
виданими авансами 

32 2 

Інші довгострокові зобов’язання - - 

Разом 1 343 541 1 087 387 

  
Інші пов’язані Сторони 

 

Активи На 31 грудня 2021 року На 31 грудня           2020 
року 

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 

10 224 25 428 

Інша поточна дебіторська заборгованість 474 8 547 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів 

1 556 1 559 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

97 - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків 

8 080 - 

Разом 20 431 35 534 

 

 
Зобов’язання 

 
На 31 грудня 2021 року 

 
На 31 грудня 2020 року 

Поточна кредиторська заборгованість за 
виданими авансами 

278 435 402 097 

Інша поточна кредиторська заборгованість  8 114 5 826 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

3 153 225 

Разом 289 702 408 148 

 
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, чистий доход Компанії від реалізації  

товарів, робіт, послуг своїм основним пов’язаним сторонам становить: 

Підприємства, що входять до складу ДК «Укроборонпром»  
 

2021 рік 2020 рік 

Чистий дохід від реалізації (комісійна плата) основним пов’язаним 
сторонам 

301 871 519 469 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
основним пов’язаним сторонам  

3 175 489 

Інші пов’язані Сторони   

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
основним пов’язаним сторонам  

586 695 671 983 

Чистий дохід від реалізації (комісійна плата) основним пов’язаним 
сторонам 

2 692 1 473 
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Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, вартість придбаних товарів, робіт послуг 
у своїх основних пов’язаних сторін становить: 

Підприємства, що входять до складу ДК «Укроборонпром» 2021 рік 2020 рік 

Вартість придбаних товарів у пов’язаних сторін 452 786 92 422 

Вартість придбаних послуг у пов’язаних сторін 21 605 15 233 

Разом 474 391 107 655  

Інші пов’язані Сторони   

Вартість придбаних послуг у пов’язаних сторін 12 066 5 451 

Вартість придбаних товарів у пов’язаних сторін 34 479 1 855 

Разом 46 545 7 306 

 
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, Компанія мала такі інші операції зі своїми 

основними пов’язаними сторонами: 

ДК «Укроборонпром» 2021 рік 2020 рік 

Інші операційні доходи 2 682 4 473 

Інші операційні витрати (100 000) (160 000) 

Інші доходи 517 17 199 

Інші витрати - (17 050) 

Підприємства, що входять до складу ДК «Укроборонпром»   

Інші операційні доходи 4 803 1 560 

Інші операційні витрати (79 563) (107 583) 

Інші доходи 1 811 11 330 

Інші витрати - (4 172) 

 

Інші пов’язані Сторони   

Інші операційні доходи 5 879 7 993 

Інші операційні витрати (18) - 

Фінансові доходи 24 118 24 816 

Фінансові витрати (4 022) (5 123) 

 
Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 року гроші та їх еквіваленти з пов’язаними сторонами 

були представлені таким чином: 

  
 

На 31 грудня 
2021 року 

На 31 грудня 
2020 року 

Поточні рахунки в банку 1 021 490 648 736 

Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 
покриття банківських гарантій - 16 234 

Інші рахунки в банку 498 212 

Грошові кошти в дорозі  - 

Разом  1 021 988 665 182 

 
До провідного управлінського персоналу належать особи, які мають повноваження і на яких покладено 

відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності компанії. До 
складу провідного управлінського персоналу входять Генеральний директор Компанії та його шість 
заступників. 

Провідний управлінський персонал одержав таку компенсацію за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 
та 2020 років, яка включена до складу витрат на персонал:         

 

 2021 рік 2020 рік 

Короткострокові виплати працівникам          25 989 19 165 
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29. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 
Управління ризиками є суттєвим елементом операцій Компанії. Основні ризики, властиві Компанії, 

пов’язані з кредитним ризиком, ринковими коливаннями курсів обміну валют та ризиком ліквідності. Нижче 
описано політику управління цими ризиками. 

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість,  позики, 
грошові кошти та їх еквіваленти. Основна мета цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування 
діяльності Компанії. Компанія має інші фінансові активи й зобов'язання, такі як інша дебіторська й інша  

кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо в ході операційно-господарської діяльності 
Компанії. 

На звітні дати фінансові інструменти представлені таким чином: 

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії: ризик змін цін на товари, валютний ризик, 
ризик ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.  

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, 
ринкового, валютного, ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Основними цілями 
управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не 
перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного 
функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

 
Валютний ризик 
Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є 

функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не 
враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункціональних валютах, в яких деноміновані 
фінансові інструменти Компанії. 

Компанія працює в основному в наступних валютах: євро, долар США та українська гривня. 
Основний валютний ризик для Компанії головним чином пов’язаний з наявністю монетарних активів 

та зобов’язань, деномінованих у валютах інших, ніж гривня. Це також включає ризики, пов’язані з 
операційним рухом грошових коштів, залишками грошових коштів, сумами дебіторської та кредиторської 
заборгованості, які деноміновані у валютах інших, ніж гривня. 

 
  

     

31 грудня 
2021 р. 

31 грудня 
2020р. 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ       

Фінансові активи за амортизованою вартістю 
Довгострокові фінансові інвестиції (облігації ОВДП) 69 418 - 
Кошти,що знаходяться на рахунках покриття банківських гарантій 9 141 16 956 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 934 603 939 749 
Гроші та їх єквіваленти  1 046 492 967 171 
Поточні фінансові інвестиції (облігації ОВДП) 445 409 570 941 
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 173 820 162 645 
Довгострокова дебіторська заборгованість 10 235 14 792 
Інша дебіторська заборгованість 80 422 30 894 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1 569 1 559 

Всього фінансових активів     2 771 109 2 704 707 

       
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
Фінансові зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 749 114 1 375 664 
Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями - 1 049 

Всього фінансових зобов'язань 749 114 1 376 713 
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Схильність Компанії до валютного ризику на початок та кінець звітного періоду, виходячи з 
балансових сум фінансових інструментів 

 
 
Кредитний ризик 
Фінансові інструменти, які потенційно можуть створити для Компанії значну концентрацію кредитного 

ризику, складаються переважно з грошових коштів та їх еквівалентів, а також дебіторської заборгованості. 
При управлінні грошовими потоками Компанія відстежує рівень кредитоспроможності фінансових установ, 

в яких розміщує власні кошти на депозитах та поточних рахунках. Компанія в основному співпрацює з 
найбільшими державними банками. 

Максимальний рівень кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, які представлені 
нижче: 

Код рядка 
балансу 

Найменування 31 грудня 
2021р 

31 грудня 
2020р 

1090 
Майнові права грошових коштів, що знаходяться на 
рахунках покриття банківських гарантій 9 141 16 956 

1040 Довгострокова дебіторська заборгованість 10 235 14 792 

1035 Довгострокові фінансові інвестиції (облігації ОВДП) 69 418 - 

1125 За продукцію, товари, роботи, послуги 934 603 939 749 

1140 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1 569  1 559 

1145 
Дебіторська заборгованість по розрахункам із 
внутрішніх розрахунків 173 820 162 645 

1155 Інша поточна дебіторська заборгованість           80 422        30 894 

1160 Поточні фінансові інвестиції 445 409 570 941 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Гроші та їх еквіваленти 554 963 448 730 244 009 166 605 3793 3 840 5 055 0 238 672 347 996 1 046 492 967 171

Гроші, що знаходяться 

на рахунках покриття 

банківських гарантій
6 523 16 956 2 618 9 141 16 956

Поточні фінансові 

інвестиції 445 251 566 199 158 4 742 445 409 570 941

Довгострокові 

фінансові інвестиції 69 418 69 418 0

За розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 21823 22 620 151 997 140 025 173 820 162 645

За продукцію, товари, 

роботи, послуги 705374 792 749 229085 145 883 144 1 117 934 603 939 749

Інша поточна 

заборгованість 2283811 1 027 965 306101 74 633 1 819 103 940 1 079 171 2 695 671 2 181 769

За розрахунками з 

нарахованих доходів 1428 1 397 3 141 159 1 569 1 559

Довгострокова 

заборгованість 10 235 14 792 10 235 14 792

Разом дебіторська 

заборгованість 3012436 1 844 731 535 186 220 519 1 819 0 0 0 266 457 1 235 264 3 815 898 3 300 514

Інші поточні 

зобов'язання 1390177 1 148 339 206829 153 925 181 131 562 9 021 1 728 568 1 311 466

За товапри, роботи, 

послуги 667937 733 523 61650 243 176 19 527 398 965 749 114 1 375 664

Разом кредиторська 

заборгованість 2058114 1 881 862 268 479 397 101 0 181 0 0 151 089 407 986 2 477 682 2 687 130

Чиста схильність 2 030 477 994 754 513 334 -9 977 5 612 3 659 5 055 0

USD EUR CNY SEK

2020 99 475 -998 366

-99 475 998 -366

2021 203 048 51 333 561 506

-203 048 -51 333 -561 -506

10%

-10%

10%

-10%

Разом

Дебіторська заборгованість у т.ч.

Кредиторська заборгованість у т.ч.

Збільшення/зменшення 

курсу

Вплив на прибуток до оподаткування

Найменування статтей 

балансу
USD EUR CNY SEK Гривня
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1165 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 046 492 967 171 

 Всього   2 771 109  2 704 707 

Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності ˗ це ризик того, що Компанії буде складно виконати свої зобов'язання за фінансовими 

зобов'язаннями, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів або іншого фінансового 
активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого 
достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як 
у звичайних, так і у несприятливих умовах, так, щоб при цьому не були понесені неприйнятні збитки і не 
виник ризик збитків для репутації Компанії. 

У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Компанії, розподілених на групи за 
відповідними строками погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за 
договорами.  

Фінансові зобов’язання за строками погашення станом на 31 грудня 2020 року були представлені таким 
чином: 

Код рядка 
балансу 

Найменування Балансова 
вартість 

До 
вимоги 

Менше 
одного 

року 

Від 
одного 
до п'яти 

років 

Більше 
п'яти 
років 

1610 Кредиторська 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 1 049 -  1 049 - 

1615 Поточна кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 1 375 664 - 1 375 664 - -  

 Всього 1 376 713 -   1 375 664 1 049 - 

 

Фінансові зобов’язання за строками погашення станом на 31 грудня 2021 року були представлені таким 
чином: 

 

Код рядка 
балансу 

Найменування Балансова 
вартість 

До 
вимоги 

Менше 
одного 

року 

Від 
одного 

до 
п'яти 
років 

Більше 
п'яти років 

1615 Поточна кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 749 114 - 749 114 - -  

 Всього 749 114  749 114 - - 

 

Управління капіталом 

Для цілей управління ризиком недостатності капіталу, Компанія визначає капітал як такий, що дорівнює 
визнаному в балансі (звіті про фінансовий стан). 

Основним завданням Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати 
функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для власників і вигід для інших 
зацікавлених осіб, а також забезпечувати фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень 
та стратегії розвитку Компанії. 

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може корегувати свою політику й цілі управління 
капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку, тобто з 
урахуванням змін економічних умов. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 рр., цілі, політика 
та процедури Компанії не зазнали змін. 
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Справедлива вартість фінансових інструментів 

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової 
інформації та відповідних методів оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідне обґрунтоване 
судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які 
Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, включена до фінансової звітності, являє собою 
суму, на яку можна обміняти інструмент в ході поточної угоди між зацікавленими здійснити дану угоду 
сторонами, що відрізняється від вимушеного продажу або ліквідації. 

Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торговельної та іншої дебіторської та кредиторської 
заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з короткостроковістю погашення цих 
інструментів. 

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості 

Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і 
розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки: 

1-й рівень: котирування (без коригувань) на активних ринках для ідентичних активів чи зобов'язань; 

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, 
є  спостережуваними на ринку, прямо або опосередковано; 

3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не 
є спостережуваними на ринку. 

Для оцінок і розкриття в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», за винятком інструментів, на які розповсюджується МСФЗ 2, орендних угод, 
врегульованих МСФЗ 16 а  також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій вартості.  

Нижче наводиться порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, 
представлених у фінансовій звітності: 

 31 грудня 2021р.    31 грудня 2020р 

 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ     

Фінансові активи за амортизованою 
вартістю     

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги  934 603 936 069 939 749 939 749 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 173 820 287 924 162 645 242 529 

Гроші та їхні еквіваленти 1 046 492  1 046 492 967 171 967 171 

Майнові права грошових коштів, що 
знаходяться на рахунках покриття 
банківських гарантій 9 141 9 141 16 956 16 956 

Поточні фінансові інвестиції 445 409 452 192 570 941 570 941 

Довгострокові фінансові інвестиції 
(облігації ОВДП) 69 418 70 470 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 10 235 10 235 14 792 14 792 

Інша дебіторська заборгованість 80 422 80 422 30 894 30 894 

Дебіторська заборгованість з нарахованих 
доходів 1 569 1 569 1 559 1 559 

Всього фінансових активів 2 771 109 2 894 514 2 704 707 2 784 591 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Фінансові зобов'язання, враховані за 
амортизованою вартістю      

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 749 114 749 114 1 375 664 1 375 664 

Кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями   1 049 1 049 

Всього фінансових зобов'язань 749 114 749 114 1 376 713 1 376 713 
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Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, представлених у таблиці вище, належить 
до Рівня 3 ієрархії справедливої вартості. 

Керівництво визначило, що справедлива вартість коштів, торговельної дебіторської заборгованості, торгової 
кредиторської заборгованості, приблизно дорівнює їх балансової вартості, головним чином через 
короткостроковість погашення даних інструментів. 

 
30. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 
24 лютого війська рф вторглися в Україну з кількох напрямків, провівши попередньо ракетні удари по 
території країни. Цього ж дня Указом Президента України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки 
і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України 
"Про правовий режим воєнного стану" було введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 
року, який з подальшим продовженням діє на дату затвердження цієї фінансової звітності. 

Бойовими діями, оточенням і тимчасовою окупацією у різний час було охоплено близько 35% території 
України. Завдяки мужності захисників плани агресора було зламано. Жоден обласний центр, крім Херсона, 
не був захоплений. Від загарбників уже вдалося звільнити північні області України та майже всю Харківщину, 
частково відтіснили їх на півдні України. Наразі запеклі бої тривають на сході та півдні України, всі регіони 
країни обстрілюються ракетами. Війська ворога порушують усі правила та звичаї війни, у тому числі стосовно 
поводження з цивільним населенням. Вбито десятки тисяч мирних жителів, зруйновано житлові будинки та 
об’єкти цивільної інфраструктури, вкрадено чи знищено запаси і майно людей та підприємств.  

Під впливом активних бойових дій чи під окупацією залишаються території областей, які генерували близько 
20% ВВП. Крім зниження поточного виробництва, війна суттєво скорочує потенціал економіки. Війна привела 
до втрат фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури. Також дуже суттєвими є 
втрати людського капіталу через міграцію та загибель громадян. З огляду на високу невизначеність 
фактично призупинено інвестиційну діяльність. Для відновлення від наслідків війни економіці може 
знадобитися дуже тривалий період та допомога з боку міжнародних партнерів. 

Унаслідок широкомасштабної агресії росії проти України значно зріс рівень усіх ризиків, які впливають на 
стабільність фінансової системи та діяльність економіки. Макрофінансова стабільність значно залежить від 
міжнародної підтримки. Очікувані надходження від міжнародних партнерів знизять ризики для фінансування 
дефіциту бюджету та дадуть змогу надалі підтримувати міжнародні резерви на прийнятному рівні. 
Невизначеність залишається високою. Темпи відновлення економіки України залежатимуть від тривалості 
війни, швидкості деокупації територій та від міжнародної підтримки. 

Війна спричинила пришвидшення інфляції. Зростання цін було зумовлене порушенням ланцюгів 
постачання, руйнуванням виробничих та складських потужностей, підвищенням виробничих витрат, зокрема 
через подорожчання енергоносіїв. У вересні інфляція пришвидшилася до 24.6% у річному вимірі. 

За прогнозами НБУ, унаслідок війни ВВП впаде більш як на третину, а інфляція в рази перевищуватиме 
цільовий рівень. Неконтрольованої девальвації вдалося уникнути завдяки тимчасовій фіксації обмінного 
курсу на рівні 29.25 грн. за долар США. Водночас НБУ вимушений був запровадити жорсткі обмеження на 
валютні операції та транскордонні потоки капіталу. Для збалансування валютного ринку НБУ проводить 
значні інтервенції з продажу іноземної валюти. Рекордно великий дефіцит бюджету частково покривається 
шляхом прямого викупу Національним банком ОВДП у Міністерства фінансів. В липні 2022 року НБУ  
підвищив фіксований курс долара США до 36.57 грн. за один долар. 

НБУ в червні різко підвищив облікову ставку до 25%, щоб, зокрема, забезпечити привабливість гривневих 
вкладів, також має зрости дохідність ОВДП, що може забезпечити стійкий ринковий попит на власні боргові 
папери та мінімізувати емісійне фінансування дефіциту бюджету. Фінансування потреб бюджету та 
поповнення міжнародних резервів НБУ можливі завдяки масштабній фінансовій допомозі країн-партнерів. 
Вона переважно надходить у вигляді довгострокових позик за низькими ставками та меншою мірою грантів. 
Доступ на міжнародний приватний ринок капіталу для українського уряду та емітентів наразі закритий.  

Міжнародна підтримка України зростає завдяки спротиву Збройних сил, ефективній дипломатії та широкому 
висвітленню подій у світових медіа. Основними механізмами підтримки є постачання зброї, фінансова та 
гуманітарна допомога, накладення санкцій на росію. 

Надалі ключовим ризиком є затягування війни навіть у разі локалізації бойових дій. Це визначатиме 
необхідність тривалої роботи економіки в екстремальних умовах, загрожуватиме поглибленням її падіння та 
збільшуватиме потребу в допомозі від партнерів. Посилюватиметься вплив війни і на світову економіку. 

Війна та її подальша ескалація стала одним із домінуючих ризиків для світової економіки. Вона спричинила 
смерті, руйнування, потоки біженців і зростання цін на енергоносії та продовольство. Нині зусилля країн-
партнерів спрямовані на надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки Україні. Водночас 
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санкціями стримується економічний потенціал росії. Наслідками війни для світової економіки буде помітне 
сповільнення виробництва та подальше пришвидшення інфляції. Для України відкриваються можливості 
поступу в євроінтеграції. 

Ситуація продовжує розвиватися і її наслідки наразі є до кінця невизначеними. Керівництво не може 
передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть 
мати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії в майбутньому.  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 237 «Деякі питання діяльності Державного 
концерну “Укроборонпром” Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та 
спеціального призначення “Укрспецекспорт” виключено зі складу Державного концерну “Укроборонпром” та 
передано до сфери управління Міністерства оборони України. 

В нових реаліях Компанія є одним з найбільших виконавців державного оборонного замовлення, 
керівництвом Компанії зосереджено всю увагу на переорієнтації її діяльності на здійсненні імпортних 
поставок вкрай критичної номенклатури озброєння, військової техніки та амуніції для потреб Збройних Сил 
України та інших військових формувань, які забезпечують відсіч збройної агресії та захист держави. Для 
цього Компанією: 
з початку 2022 року укладено 107 державних контрактів на постачання вкрай необхідної для потреб 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань 
номенклатури озброєння, військової техніки, амуніції, запасних частин та боєприпасів; 

проведено відповідно до укладених державних контрактів маркетинг ринку, переговори з 
потенційними постачальниками та укладено 173 зовнішньоекономічні імпортні контракти; 

для забезпечення авансування закупівель в рамках укладених імпортних зовнішньоекономічних 
контрактів отримані короткострокові  кредити в банку, а саме: 2 048 535 тис. грн., 91 460 тис. євро та 74 749 
тис. дол.США, які станом на поточну дату всі погашені, заборгованість перед банком відсутня;   

здійснено авансові платежі на постачання вкрай критичної номенклатури озброєння, військової 
техніки, амуніції, запасних частин та боєприпасів в рамках укладених імпортних зовнішньоекономічних 
контрактів; 

забезпечено оперативне виконання укладених контрактів та масштабне за обсягами постачання 
вкрай необхідної для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства України 
військових формувань номенклатури озброєння, військової техніки, амуніції, запасних частин та 
боєприпасів. 
За 9 місяців 2022 року чистий дохід від реалізації продукції Компанії склав 11 479 521 тис. грн., валовий 
прибуток – 558 143 тис. грн., операційний прибуток – 85 477 тис. грн. та чистий прибуток – 22 212 тис. грн. 

Керівництво продовжує стежити за можливим впливом вказаних подій на Компанію і вживатиме всіх 
можливих заходів для зменшення будь-яких наслідків.  

Оцінку впливу війни на поточну ситуацію в Компанії та оцінку керівництвом безперервності діяльності 
розкрита в примітці 3 Умови діяльності в Україні та економічна ситуація.  

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Дана фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, була затверджена до 
випуску та підписана Керівництвом 12 грудня 2022 року. 
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