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lBDo тел.: +з8 044 39з 26 87
Фахс.; +38 044 ]9з 26 91
e-mail: bdoФbdo.kiev. Ua

тел.: +з8 056 з70 30 43
Факс.: +з8 056 ]70 з0 45
e-mall: dniproФbdo.com.ua

тов *Бдо.

xapкiвcbкe шосе, 201/20З, 10-й повер
м. Киiв,
УкраТна, 02121

вул. Андрiя Фабра, 4,
м. Днiпро,
yKpaiнa,49000

Ми провели аудит консолiдованоi
фiнансовоI звiтностi Приватного
акцiонерного товариства -Карлiвський
машинобудiвниЙ завод. (код СДРПОУ
14З11169, мiсцезнаходження: вул. Сергiя
Нiгояна, Z, м. Карлiвка, Полтавська
область, 39500; ryт та надалi - -Компанiя.)
та Його дочiрнього пiдприемства (надалi -

Група),, яка складаеться з:
. Консолiдованого балансу (звiту про

фiнансовий стан) на 31 грудня 2019
року;. Консолiдованого звiry про фiнансовиЙ
результат (звiry про сукупниЙ дохiд)
за 2019 piK;

. Консолiдованого звiту про рух
грошових коштiв (за прямим методом)
за 2019 piK;

. Консолiдованого звiту про власний
капiтал за 2019 piK;

. примiток до консолiдованоi
фiнансовоi звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого
впливу питань, описаних у роздiлi "Основа
для думки iз застереженням- нашого звiry,
консолiдована фiнансова звiтнiсть, що
дода€ться, вiдображас достовiрно, в ycix
сутт€вих аспектах, фiнансовий стан Групи на
З1 грудня 2019 року, 'ti фiнансовi результати
i грошовi потоки за piк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фi HaHcoBoi звiтностi
(МСФ3) та вимог Закону Украiни -Про
бухгалтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть
в YKpaiHi- вiд 16.07.1999 року N9 996-XlV
щодо складання фiнансовоi звiтностi.

I

ТОВ "ЦО" - пiдлрrскrФ, цо сr.ор.нё r. дiс ,riдяо ] пiонод.*r.ом Ухраiilи,
брrт!нсько.о тойрrств. з вiдловiдальн|сtю, обя.женою rарантlя.l йо.о чrенlв, а
rlмрод}d*р.я Е]Йхних фрi.
.6ДО, $ брац *рсй бlЮ 1а хФlФllйр*-члю БДО,

ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

НацiональнiЙ Koмicii з цiнних паперiв та фондового ринку

та акцiонерам Приватного акцiонерного товариства

вський машинобчдiвний завод-
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l нв е нmорuзацi я эапасi в

Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацii запасiв з бмансовою вартiстю 103 310 тис.
грн., станом на З1 грудня 2019 року, оскiльки ми були призначенi аудиторами Групи пiсля
зазначених дат. Ми не мми змоги пiдтвердити кiлькiсть зазначених запасiв за допомогою
альтернативних аудиторських процедур. В результатi, ми не мали змоги визначити, чи моrли
бути необхiдними коригування запасiв станом на З1 грудня 2019 року, та складових частин
звiтiв про фiнансовий стан, про прибуrки або збитки та iнший ryкупний дохiд, про власний
капiтм та про рух грошозих коштiв станом на та за piк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

Вuплаmч працiвнuкам

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, Група розрахувала та визнма у
фiнансовiй звiтностi пенсiЙнi зобов'язання, що виникають як зобов'язання компенсувати
ПенсiЙному фонду Украlни суму додаткових пенсiй, що виплачуються певним категорiям
теперiшнiх та колишнiх спiвробiтникiв Групи (Примiтка 21), без залучення сертифiкованого
експерта акryарiя. На HauJy думку, оцiнцi пенсiйних зобов'язань притаманне вiдносно
високий piвeнb невизначеностi. Ми не мми змоги знизити цей риск невизначеностi до
прийнятного рiвня за допомогою альтернативних аудиторських процедур. В результатi, ми не
мали змоги визначити, чи могли бути необхiдними кориryвання суми пенсiйних зобов'язань
якi вiдображенi в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан в cyмi 4 953 тисяч гривень
станом на 31 грудня 20l9 року, та в cyмi 5 330 тисяч гривень станом на 31 грудня 2018 року,
та складових частин звiтiв про фiнансовий стан, про прибутки або збитки та iнший сукупний
дохiд, про власний капiтм та про рух грошових коштiв станом на З1 грудня 2019 року та
З1 грудня 2018 року, та за роки, lло закiвчилися на вказанi дати.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi *ВiOповiёольнiсmь ауOumора за ауdum
консолiOованоi фiнансовоi звimносrпi,, нашого звiry. Ми € незалежними по вiдношенню до
Групи з.iдно з Кодексом етики професiйних бцгмтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики
для бигмтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iнlлi обов'язки з етики вiдповiдно до кодексу
РМСЕБ. Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази € достатнiми 1прийнятними для
використання ii як основи для нашоi думки iз застереженням.

УправлiнськиЙ персонал Групи несе вiдповiдмьнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену
станом на та за piк, lло закiнчився 31 грудня 2019 року,
Iнша iнформацiя складасться з насryпних звiтiв:

. Звiry про управлiння за 2019 piK, пiдготовленого у вiдповiдностi до вимог Закону
Украiни.Про бцгалтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi. вiд 16.07.1999
року Ne 996-ХlV;
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. Рiчноi iнформацii eMiTeHTa цiнних паперiв за 2019 piK, пiдготовленоi у вiдповiдностi
до вимог Положення про розкриття iнформацiТ емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi Koмicii з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.12.2013 Ne 2826.

Наша думка щодо консолiдованоi фiнансовоi звiтностi Групи не поширю€ться на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоТ
iнформацii. У зв'язку з нашим аудитом консолiдованоi фiнансовоi звiтностi, нашою
вiдповiдмьнiстю € ознаЙомитися з iншою iнформацi€ю, iдентифiкованою вище та при цьому
розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнформацiя мае вигляд такоТ, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ
нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сутт€ве викривлення цiсi iншоi iнформацiI,
ми зобов'язанi повiдомити про цеЙ факт.

Звiт про управлiння за 2019 piк

Група плану€ пiдготувати й оприлюднити 3BiT про управлiння за 2019 piK пiсля дати
оприлюднення цього Звiry незалежного аудитора. Пiсля отримання та ознайомлення з
Звiтом про управлiння за 2019 piK, якщо ми дiЙдемо висновку, що в ньому icHye суттсве
викривлення, ми повiдомимо про це питання додатково тих oci6, кого надiлено найвицими
повноваженнями.

Рiчна iнформацiя eMiTeHTa цiнних паперiв за 2019 piк

Група плануе пiдготувати й оприлюднити Рiчну iнформацiю eMiTeHTa цiнних паперiв за 2О19
piK пiсля дати оприлюднення цього 3BiTy незалежного аудитора. Пiсля отримання та
ознаЙомлення з Рiчною iнформацiею eMiTeHTa цiнних паперiв, якlцо ми дiйдемо висновку,
що в ньому icHyc сугтеве викривлення, ми повiдомимо про це питання додатково тих oci6,
кого надiлено найвичдими повноваженнями.

УправлiнськиЙ персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
консолiдованоi фiнансовоf звiтностi вiдповiднО до МСФЗ та вимог 3акону Украiни -Про
бухгалтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в yкpaiнi- вiд 16.07.,l999 року Nэ 996-XlV щодо
складання фiнансовот звiтностi та за таку систему ввуrрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що
не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРи Складаннi консолiдованоТ фiнансовоi звiтностi Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, lцо стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiв, коли Керiвництво або планус лiквiдувати Групи чи припинити дiяльнiсть, або не мас
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iнших ремьних альтернатив цьому.

тi,когонадiленонаЙВИЩимИпоВноваженнямИ,несУтЬВiдпоВiдалЬнiстЬзанаглядзапроцесом
фiнансового звiryвання Групи.

НашИмицiлямиеотримаНняобrрУнтованоiвпеВНеностi'щоконсолiдованафiнансовазвiтнiсть,
в цiлому не мiстить сугг€вого зикривле"ня внаслiдок ч"iр.l"т_19_1.19}тIl]л""*1111,"рВ Цlrl()му ligмlLlnloLyl _:..__. _ лiБU6.r опёоl
iyi"ro6", цо мiститi 

"aury 
ду*ку. Обrрунто_вана впевненiсть € високим piBHeM впевненостt,

проте не гаранry€, чо чфr,'проведЬниЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутт€ве

викривлення, якlцо воно ,i"ye. Ь"кр"влення можугь бри результатом шахрайства або

помилки; вони вважають." jугrсв"лл", якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано

очiкчеться, вони можугь "пr"lрЙ-"i 
економiчнi рirен"я корисryвачiв, ЩО ПРИЙМаЮТЬСЯ На

ocHoBi цiсi консолiдованоi фiнансовоi звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та

проОJсiИниИ Ёкептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

. iдентифiку€мо та оцiню€мо ризики сугтсвого викривлення фili!:"r_"_l.._?]l:::]]*i:1l{::
,Ь"рuЙсr"а 

"" 
помилки, розробляемо й виконусмо ауд",о?:::]]ryl:1р::.."'',i::1]о" ,u ц,

ризики, а також отриму€мо аудитор_ськi докази, що € достатнiми та прийнятними для

b"*op"iru*"" ii як основи для нашоi думки, Ризик невиявлення сутт€вого викривлення

"-"iiiдЪ- 
шахрайства . ""щ"*, 

нiж для викривлення внаслiдох_ _поми:rl:л:,*iпо*"
,чхрuйirrо може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження

або нехтування заходами внррiшнього контролю;

. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, tцо стосуються аудиry, для розробки

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, але не для висловлення думки щодо

ефективностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiню€мо пРийнятнiсть застОсованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок

iiiдпо"iд""" розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

iр"п!щ""", про OeinepebicTi дiяльностi як основи для бухгалтерського .облiку 
та, на

ocнoBi отриман"" 
"уд"iЬрaо*"х 

доказiв, робимо _висновок 
про TeJ чи icHyc суттева

невизначенiсть щодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можли_вiс]:_Г|]::

прЬдЬr*уra." безпЬрервну дiяльнiсть, Якщо ми доходимо висновку щодо 
,iснування Taкol

сутт€воi невизначеностl, 
'мЙ повиннi привернути_ у,в9гу 1_:эо_:y лзвiтi 

:удитора до

вiдповiдних розкриттlв lнформацii у консолiдованiЙ фiнансовiй звiтностj або, якщо так]

ББ*Ь"ir" iнформацii . -"Б".пЬ*""*и, модифiкувати свою думку, Нашi висновки

rрунryються ва аудиторських доказах, отриманих до дати nu,ol" 
1"]]ул 

аудитора, BTiM

iiJЙОir"i подii або у"оr" "Б*у* 
np""y,"" Групу припинити свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi;

L_-Jl_l-_.l
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. оцiню€мо загальне подання, струкryру й змiст консолiдованоi фiнансовоi звiтностi включно

з розкритrям iнформацii, а також те, чи показу€ консолiдована фiнансова звiтнiсть операцil
та подii що покладенi в основу iT складання так, щоб досягти достовiрного вiдображення;

r отриму€мо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, щодо фiнансовоi
iнформацii ry6'€kтiB господарювання або господарськоi дiяльностi Групи, для висловлення

думки щодо консолiдованоi фiнансовоi звiтностi. Ми несемо вiдповiдмьнiсть за керування,
нагляд та виконання аудиry Групи. Ми несемо вiдповiдмьнiсть за висловлення нами
аудиторськоi думки.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTT€Bi аудиторськi результати, зключаючи
будь-якi cyTTcBi недолiки заходiв внутрiчrнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, lло ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги lлодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci

стосунки й iнц.ti питання, якi могли б обlрунтовано вважатись такими, lло впливають на

нашу незалежНiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Аудит здiйснювався пiд управлiнням начальника вiддiлу аудиту Черновола Вадима
миколайовича.

Начальник вiддiлу аудиту

,/,t ,/\

,/ /.*
Номер ре€страцij в Pe€cтpi аудиторiв та cy6'€KTiB ау

3а i вiд iMeHi фiрми ТОВ *БДО.

,{иректор, ключовий партнер з ау С. о. Балченко

: 101086Номер ре€страцii в Pe€cTpi аудиторiв та су6'

м. Киiв, 12 листопада 2020 року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю .БДо.. lдентифiкацiйний код за СДРПОУ: 20197074. Номер

ресстрацiт в Pe€cTPi аудиторiв та су6'€ктiв аудиторськоi дiяльностi: 2868. Юридична адреса: 49070, м.

Днiпро, вул. Андрiя Фабра, ,l. Тел 044,39З-26-91.

тов -Бдо. включено Ао Ре€стрУ аудиторiВ та cy6'cxTiB аудиторськоi дiяльностi до роздiлу 4 ,Су6'екти

аудиторськоi дiяльностi, як]' мають право проводити обов'язковиЙ аудит фiнансовоi звiтностi пiдпри€мств,
(о'.r""о"rятf суспiльниЙ iHTepec.. 

' 
Посилання на ре€стр: https: / / Www. арu. com. ua / subj ekty-audytorskoi-

dij alnosti -jaki - majut- pravo- provodyty-obovj azkowj - audyt-finansovoi-zvitnosti - pidpryj emStv-5h ho-stanovtj at-
suspitnyj -intereS,/
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п рлт ( кА l,JI l l]cb Kll Й м А ш и н ()Булl lJ н и Й ]л l]( ).ll rl

]лrIвА про вtдпоRlдлльн IcTb кЕрll}ництl]А ]л пlдготоl}l{у I ]лтвЕр,IlжЕн}lrl
консол lдоllА 1-1oi Фlн \HcoBoi ]ltlTHo( Tl

Il )(,lенавсдена ]]аяl]а. }l)()блсна] Nje-Iolo ро]меr(уDаIlнл вiдповiдальносl,i l(epiBH1.1l1,1,Ba lнез&пеr(lIоl,о а)лll,горll.

вiдносl]о KoHcoJli.11oBatloi d)iHaHcoBoi :rBiTlroc't i ПрА'l' (Карлiвський машинобудiвний ']авод' (IIil]lil,,li

IiоNlпанiя) та iiого лочiрнього ttiлltрисмства (нitдалi Г}rупа),

I(ерiвнttttтвОГрупивiлповiлас]апiдго,lовкУконссlлiловаttоIфiНансовоТзвiтностi (,lалi фiнаttсовазвttttiсrь;.
цttl ltос-говiрно вiлобраiкirс у Bcix сутгсвt.tх аспектах t|iirtattcoBltii clall l-pytlil c1,1llloý] lla 3I l'р1,,,tttя ](]lt' poli)'.

сlкrпнi ttptrtl1 tни t:r lбtttKtt. il TilliOx( р)х ll)оlчФвtl\ к(lш,liв i,tvilllt в Kattir.rлi'lit ni^. lllo ]ilKiIlllllts(}{ l,illllt),LiL\.
вiдtlовiдно до Мi>ttнаролtttrх стаtlдартiв (liHatrcoBoi звiтttосr,i (лалi МСФЗ),

Прtt пiлготовчi tPiHattcoBoT звiтttос,t,i керiвltлlцтво Групи несе вitltlовiдrльIriс tb зr:

. t}ибiр HaJle)t(Hиx пригtциttiв бухгалтерського облiку iix послiловне застосуваlIня:

. li(,l,,()IlilIllIr,lU|])\lllt,Biilllt\(lцilIl,b i.lt)||\m(Hb:

. До1.ри]\,|а!lllЯ вiлlIовiлtttrХ МСФЗ i роlкри'п'я Bcix clr,tcBtlX вi.ltхллснЬ 1' припti't'каХ до (Djltallc()ll()i

звir,носr'i:

. IlilroroBп1 (littlrtt,,uьtliзвirltосli.вllхоля,lи]]Lоlt)шеllltr.lu()Гl))l1.1 llр()_l()в)l(}на'lиIl(свUlоJ,я,l1,1li(ll,
\ l1.1iti'illtrillll\l\ \|illi(i\ |||b()It_\. 1.1 llllll1llKo]\t Ltl!П.1,1KiU. K!,.lll 1.1Kc J.lIl)lllelllIЯ ll!lll)ill1ll\IlГl|\',

I(eniRl lltl Ll llo Гl\) l ll1,1 illi(lrli llccc Bi_lлl,R1,Ii|, lLIll( l ь la,

. Розробк1,. впроl]ал)liеllня i забсзtrе,tсttttя t]lyHtittiotlvBaHItя сq)ективIlоi i HaДit'iltOi cttCl'C ttr

BttyTpitrI ньогit Kott,r,polrlo у l'рупi;

. IIitrprlllKy сисl,еN{и бухгалтсрсы<ого облiку. що ло,tволяс у буlь-якиi'i illoNrell'l' пiлгоl),l]а'lll ]

.tос1атttiпt clylIeHc]\1 точttосr,i iHфoptllarLit<r rrpo (liHattcl)Bc llоjlо7кеIlIlя Грl,tttt i забсlttе,ttt'ttt

вiлtlовiлгtiсть (liHaHcoBoi,rBiтtttlcTi випtогапл МССlrЗ;

. Вживаtlпя захолiв у j\lежах cBoc'i ко]\1пе,генцii для забе]IIечеlltlя зберсrкення aKTttBiB Груtttt;

. Заttобiгаtlня i впявлення фtrктiв LttaxpitйcTBa i iнulих зловrкиваttь.

l2 :r rtс,rrllg4дiДlQg]9кr Bi,t tg;riBHttu,rBa l'
Консолiдовава tPiHaHcoBa зBi,1,1licтb ]а pili. LlK) закilI,1ltвся З l гр1,]tttя ]() ] 9 рок\. бt,,tа ,rlttBcp_tl,t,ictlir

ру ll l]:
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l lРдТ (l{дl'ЛIВсЬкии МдшиноБУДlllнИ]l 3.\ I}()л D

консоJlIдовлниЙ звlт про сукупниЙ лохlд
за 1liK. щсl rакiн,tився 3l гру.rня f0l9 рок},
l) Itl(яl1.1\ IpltRellb. яliшо не 8Nit1.1ll0 illulc)

7\oxi.r Bir реаlliзаttii
Собiварl ic,r,b 1,1еалiзаLtii

l]а,цовltй п рпбуr,ок

ДlпlitticтpaTиBlti BttTpa,t,tt

Ксlпrеpuii.iHi BttTpirгrt

Ittmilclltl-Ltt
lHtiti вtt,I,1,1а,ги

Otrcpatriti tt lt й trl)tl6),r,0K (]бltт0}])

(DiHaHcoBi лохоi1.1

Ф il lallcolri BltTl]aTи

П рltбу-rок (збllтолt) до 0подлl,кува1Illя

Вllгоди (Rитра,гlt) з tlодатку на ttрибутitt<

tlистиЙ приБуток (зБиток)

lllltlllй c\K\lillltll,rtlri,t ( tiltttrllt'. ltl{, lt( lli,1.Irllil(

|)tli,lilсltфiNхuii ll .ltl(l ll ii llplli'i)]lrri 1, ttac t l tttlttl ltcpill:ax
AKl)al]Hi BltTpa],lt зil llлана]\,lll з вIl,]IIаченl]i\1ll BIlllJIill,ilN1lI

I]llлllв по-патNу t tir ttрибу-t,tlк

рд,}ом tншиЙ сукупниЙ дохlд (зБ],lток)

рлзом сукупнl]Й дохlл (]Б l{T() lt)

llпcTlll"l прllбуток (Jбllток), lцо вiдносиl ься до:

HeKoHTpo;lboBaHl]x,tacToK y,titc,t,i

учасникiв
чистиЙ приБуток (3Биток)

усьOго ctt{ylttlцiI jIохiд (}бItток), tllo вiлliOсllться д(,:

lleliolll.po,1boBaH ljx ,taclcrK },,lac,t i

),,lllcl lllK iB

yCl,()l-() cyKyl lниЙ л()хlл (,}Б1,1,1,()к)

пt,иБутоI{ }lд дкцIlо, що нАлЕжитll дкцlоIIIiрдм
( \ l'рll8llя I)

д-рщ!.
7

8

9

l0
ll
l2

lз

2l
l4

20I 9 20lll
296 992

(246 j04)
з9,7 l,] l

(з l l tl j6)

50 68t]

з28)
45з)
|88l
5I8)

85 3.35

(36 466)
(2l о22\

2 449
(4 855)

(15

(20

2

(!0

l.,l

(22 730)

,7 

65
(9 05з)_ (6 002

(Jl 0l8) 19 908

]5 ,l] I

l] (]

9l4 (з 90])
(J0 l04) l(l 0()5

(224 )

40

( l8J)

(J0 l0,1) l5lJ]l

(j0 l04) lб 005

(]0 l0,1) Iб ()()]

(з0 l04) цli2l _

__]Jl!_]_q!) _л_9?_l

Чистиii прибуток, шо
акцii,i. для розрахунку
Чистиil прибутQк, що

припада€ на власникiв,]вичаЙних
базового прибу,гку
припадас на власникiв ]вичайних

урахуванням ефекту розбавлення 25

))1

2.27

ttiсгь за 1,1iti. uкl rакiн,tився j l грулня 20l9 року. була зaTBep,lt)I(cHa B1,1

25

Головний бухгалтер
14311169

lllt ll :]

8-J9 с невiд'смноtо частtlt]о}о llicT консолiдованоI фiнаttсовоТ звiтнос,гt
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пl,Ат (клрлlвськиЙ мдшиноБудIltниЙ здltо!,l

консолlдовАн и Й зt]ll, п l,() (Dl нАнсоl]иЙ сl,Ан
c],i}Ilo\1 lla ] l гру.,lпя 20 l9 рок!
(1 гttся,tах гриl]еllь. яtiщо lIc вказаIIо iHtlle)

Активи
Необороr,tti ab-rItBtt
осllовtliзасобll
l lcпlirTepiitlbHi aKr,иBlt
13iлс-t,ро,tсгti ltодатковi attTtlBп

Ра ltlпt tteoбopo,l'tti aKтltBtt

()бороI,tli llli] ltlrll
Заltасtl
l lерслll]lа,],l.! в1.1данi

l Iолll1,ок на llpI lб), lок с п,,la,leHIlii aBaHcoN1

lHttti п,,l.rtKtIl.t trltll,tt:o в1,1шло,l)пiltlн' (Ilлil'lчнi ilH.illct)\1
'l'()pl1)l]cJlblla 

t а iItша ;tебi,t орська laбoptrlBattic,t,b
l'potrtoBi KottlTtt та iх eгBiBa,rtcIrгtt

Раlопl оборо t tt i alt-t'ttBtI

рАзоlчl Актиl}и

клпlтлJ| I зоБ()в,rt:]д н ня
I{nlli,l ilJI

ЛKцiol]epllllii Kallilir-rl
I lерозподi]lениii прибуток
l'a}oNl кп!l il,ал

/|oBtrlcr poKoBi lобов'язitttttя
I(pe]lll'гtl ],1l Ilo ]llli!l
llelIciiilIi ,]обов'я,tа lII lrl

|) JOltt ]lol}l l)с l,poKoBi J{)боR'л }alltl'l

I]0 to,Illi lобов'rl }illlll'l
lipc.ltt,r и ta псlзttкtt
'I'орlrlве-'tыtа та iHtItit tillcltи горська зaбopttlBlttIic,t,b

l lереlп:Iа гtt о,цlttrtilrti
llorrl,tHi зlбе зtte,tc tlttя

Jобов'язанttл J lIo.]tal,K\ lIa лрtlбl,гок
Ittttti поjtагt<tt lа ]боI)ll -llo оплати
l)it tопt tlo'lo.ttIi ltlбов'я la tt ltя

рАзом KAпITAJI l зоБоlt,rlзАннrl

rц!!L J1.12.20l9 ] l. l2.20l lt

l5

1_1

|1
l8

l9

20
2l

4з 5з,7

ll2
l600

401l4
l25
686

lб

45 749

!03 з l0
8 598
l9l0

l0зз
2 999

Jl 525

I]() 1]9
l.] ]01

1 9l()

6 l] l
7 .].19

! 17 ti5()

l63 09(.)

I,19 2J2

l90 757

l760
43 826

l760
73 9з()

45 586

з5
4 95j

75 690

]]3
5 jjo

] 91tlt 5 658

20
22

2з

24

j7 087
зl922
з5 647
5 l79

2 690

45 585
lб 406
4l ,l64

з 870
э.

l782
lI2 525

l бз 099

l ()9 .t()9

l90 757

}в lT lllc Ib що закiнltився Зl грудня 20l9 року, була затве1-1л;ltеttа Bi:tза piK,

1,4r/а
I'()лоt]lillii бl,хга-tl-гс1,1

мдшинOБудlвниЙ
3,{BO/r

8-j9 с ttевiл'смtlоtо частиноlо цiсТ ко HcoltiлtlBa tto'i t|littatlcoBoT звiгностi

CTopiH ка 5 з J9
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п рлт (кАрлIвськиЙ м Аш и н()БудIl]н и Й зА ll()л ,,

к()l{сол lдоl]лний звtт про рух грошових коштlв
]а l]iK. ш() ,tакiн,lI.]вся ] l грудltя 20l9 рок1,
(у тися,lа\ грIlt]снь. лкttlо пе вка,]ано iIlше)

Ilрliб\,1 oli до olloлIlTl{yl]ilttllп
НегDсrtuовi коlltrг\,вltttttя
А мор,гlrзаuiй tri вtlтрати
З lillа l]езерву cyMHiBtlll\ боргiвr' o,1iKyBallltx кредlt,гllих збиткiв
Збrr,гок вiд зtlецiнеrlЕlя передпJlа,i, видаlltl\
}tltt I r,к Bi, t Bll;),п ч н(,,li,,г.,г||ll\.lt,tllвiв
lrlll|)ilIll tlo (ltl,\гelttttn llt.'crttc,tcttttя пi'1 ll(IlltKI,1)IlcтilllHi Hi,,lп)cl1,1l

,]b,rilt Bi.] сrttlс.rння Iille'l и I L,гськоi rilunpГoB.lHoc li
I]iдсо-гкOвi доходи Hapaxol}alli
Вiдооl,коsi вl{трати HapaxoBal{i
ЗпlitIи в зо,.3ов'язаttttях по пенсiйttltпл виплат,апл

lttш i Bи,r,paтtr

Зltitttt в обоDо1,1tttх аt<-гttвпl ,/ зобов'язаttttях:
']бiпыttсння заltасiв
i Jпt.'l1,1ll(нllя) j\lellm(llH)I I()lllotJe]lLllol'lil l||шо| дсrii|,rIlсr,кlr1'

зпборгованосl,i
(ЗбiльtUсння ),/ ]MellllleHHя llередплат Bllлalllt\
\Ji,i,l1,1,](hltя) t\lclllllLllllя |1,,tl\.|\)llj\l|l , it,tllttr tt,, l.tlKilri\-,(,llil{
j,it,tl,.tte,t,tч,{\i(Hlll(llllч)|,,г|,,t{c,1,1lljlГ.llllUlL,l'Kг(,l!llllГa1,Ii,"i

заборl oRillIoc,l,i
'Jбiltt,tttettttя' 

( ]NtelllllcHttя ) пepe-1llJlitl, o,1 |)ll\ll]llllx
Ji,i]Iblll(lll,,l (]\l(Illll(llll}l)Bl,,o,,t,'чrlrtttrяxll,,tlJllaiilI1,1vUllп"il1.1\l
l1rrltttoBi ttrltttttt.rlt|,llIlxlli oi.l l (}cltol:ll,cl,Nlt\ (llte|)illliii

спла,Iеlrllй пола,l,ок на Ilрllб),тоli
Вi]lсо,l,ки сплл,lеlIi
rlltcTIll"l py)i гl)оlllовrtI KolllтiB, oTprlN!ltпllx вiл/
(Bltlio|)ll( l allllr в ) ('пc|,alliitlloI Jiял1,1t(,( l i

l'},x гроlllоt]tlх KoluтiB l}ill illвсстIlцiйпоiлirlJlыlостi
Прtt.лбання ocHol]llll\ ]асобiв
l lпll 16:lllнч H(\lill епl1.'l!Illl\ ilKl lllllb
I}i;ico,r,r<lr o,цlrrrlatti
llIl(lltji l,}\ lIllllllot]ll\ K(,llllilr. ()ll)llllxlllt\ l}i,I

llrlll(ol)lt(liltllt\ в } illlt(jcllltliilllili tiя.l1,1t,lcli

|'\\ l |)ulll(|ltll\ lil,tttliB lli,l 4)illilll(rrBoT,lilt,lt,lltlcti
()ll)llN]aHo кре,]lrгiв 1,1l по jик

ПоI ilmcHo Kpcjtиl,il] l,! llo]llK
rllt(lllй |)yI гpoltlol]tlI l(oll1-1'iR, o,1pltпltllIllx t}iл /
( rrll lio|)ll( l:lltll \ },l 4,illxllc('lliii ,Iiя_l1,1l(,( t i

rltlcllttt 1lrt l l)0lt|1,|tll\ lillllltiIl l:l ll!illlllil llt|)il|л

'}lt.lttшuк KoultiB llll llrrllilluK lх,N\
'Jiлttцloк коштiв пil кillсць року

ц]211ц.

l5
ll. l2

l2
I2

ll

l]
lз

]l

I5

20
20

l8
l8

20l9 2(l l lt

(.] l 0l li)

5 бll
з22

";
l259
(4l)

(765 )
9 05з

50

lб il0

4 988
4 60]

908

l5 557
(6 l l7)

(з,7,7)

l9 901J

5 99(l
(l ]95 )

I086
299
бl2

128l )

(476 )

] 958
205l

]70

(tI8l])

(]]]l)
6 895

(5 67l )

,7 196
(5 8 .l;1.1 )

(:l6] )

20 176

(9 05з)

(J2 49J)
(4 969)
(] 958)

ll l23

(,7 4з9)
(8)

765

(4l 420)

(.l _]1{6 )

(l1.1)
.l76

(6 682)

]7 348
(46 l]9)

(4 024)

95 50з
(78 626)

(8 79l ) l б 1t77

(4 J50) (28 5(l7)

7 J]9
2 999

J5 9lб
7 J]9

зBiTHicTb,]a piK, ttlo закiнчлlвся 3l грулня 20l9 року, була затверлжена Bi,l

lilltilBttttil Llt xt a,i tc1l

tlici ritl t tc cl.rt ilo в а t ttl i (littatrcotloT зв i,t,ttr.lc,t,i8-]9 с невiд'см Hoto llастиною
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прАт (кАl,лlвськиЙ млшиноБудtt]ниЙ зА вол ))

консолIдовАниЙ звlт про змlни у влАсному кАпlтАлl
,]а piK, що закiнчився 3l грудня 20l9 року
(у тисячах гривень, якtцо не вказано iHtue)

Зirpccc-tpol}allllй Hc|)o]troлiJtelllll"l
(llirl"loBIlii)KirпiTaл IlрIlбуlOк

рл ]() N{

кдпIтдл, з1.12.20l7

Ефект вiл застосування МСФЗ 9
скориговАниЙ кдпlтАл, 01.01.20l8

Чистий прибуток (збиток)
Iнший сукупний дохiд (збиток)
Ра.}ом сукупнrtai дохiд (збиток)

клпlтлл, з1.12.20l8

Чистий приблок (збиток)
lнший сукупний дохiд (збиток)
Разом сукупliий дохiд (:tбшток)

кдпlтдл, з1.12.20l9

( l84) ( lll4)

I 7fi) 59 708 (l l J68

(I 599) (l 599)
l760 5ll l09 59 tt69

lб 005 Iб 005

l5 lJ2l l5 lt2l

l760 73 930 75 690

(30 l04) (30 l04)

(J0 l04) (J{} l0,1)

l760 .lз l]26 .l5 slJб

l] 1.Ilза piK, що lакittчився 3l груаня 20l9 року, була затвер,tlкеttа

/// -,//JF//ц,-,.:/
l-олt,вtttltj б1 х t l'l'tс1'l

х 8-39 t невiд'сп,tttt)lо lIi]cTllll0lo llicT K()lic()jli;,loBal|(li (littattctlBcll зBir tttlc'II
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l ll,л,l ..I{Аl,лl ll( 1,1{llЙ \4АUIин( )БуJl l}H иЙ lлlt(). t..

примIтки до консолlдовдноi ФlнАнсовоi зв|тностl
станом на з l грудня 20 l9 року та']а piK. що закiнчився Htr зазнаllеL]у дату
(у тисячах гривень. якщо lle вка]ано iнше)

l. ]АгАл btIA IнФормАцlrl

[ана консолiдована фiнансова звiтнiсть ПрДТ <Карлiвський машинобудiвний завод)) (надалi - Компашiя) та

його дочiрнього пiдприсмства (надалi - Група) за pik, що закiнчився Зl грудня 20l9 року, затверджена до

випуску вiлповiлно до рiшення Генерального ,пиректора вiл l2 листопада 2020 року,

Головна компанiЯ Групи - ПрДТ (КарлiвськиЙ машинобулiвний завол> (надалi - Комланiя) с Приваl,нttлt

акцiонерний.о"чр"Ьi"о' (l9 червня )0l9 року було з"iнено тип та найменування Публiчного аклiонерного

aouup"ar"o <Карлiвский машинобулiвний завод)) на Приватне aKuioHepHe Tosap1,1cTso (Карлiвскltil

"ашинобулiвний 
завод>), Юридична та фактична адреса КомпанiТ: УкраТна, Полтаsська область, м. Карлiвка,

вlл, Cepl iя Нiгояна. б, ],
iruno" 

"о 
3l грулня 20l8 та 20l9 poKiB власником контрольного пакету акuiй (l00%) Компанii € компанlя

(Dragon capital InvestnrentS Liпlitedr.

Кiнrtевим бенеtРiчiаром с Фiала Томаш (громадянин Чеськоi Республiки),

До складу Групи також нме>tсить дочiрня колtпанiя <Торгова фiрма кЗося> (елиtlим власником пiдприсплства

на лочаток'та кiнець звiтного перiолу € ПрАТ (Карлiвський маutинобу,лiвний заводл), ocHoBHt|M видом

дiяльностi якоi с; розлрiбна торгiвля будматерiалами, побуr,овоtо xiMicto, постiльноtо бi,лизною та посу,tолt.

2. опЕрАцIЙнЕ сЕрЕдовl4щЕ. ризики тА Еl(ономIчнl умоl]и в yKPAiltI

I.1езва)каlочИ на те, шо eKoHoMiKa УкраТпи ранiше була визнана ринковою, в далий MoMetlT в Kllatttt

вiлбуваtоться негативнi економiчнi прочеси, властивi eKoHoMiKaM Kpaiн, що розвиваються, l{i eKotttlMi'ttIi

процеси сулроводжуються низьким piBHeM лiквiлностi на ринках капiталу i наявнiстю жорсткого валютного

nb"rponr'a Ёо*у НашiоuопопОго Банку УкраIни, що е дозволяС нацiональнiй валrоr,i бути лiквiднtrм засобом

nnurb*y ru межами Украiни. Стабiльнiсть економiки Украiни в значнiй Mipi змежить вiл конкретних лiй

ур"оу, inpr"o"u""x на ре(lормуванttя алм iH iстрати вноТ, фiскальноТ та лравовоТ систем, а також економiки в

чiлому.

EKoHoMiKa УкраТни лемонструс ознаки стабiлiзацii пiсля тривалого лерiолу полiтичноТ та економiчноj кри], У
20l9 роцi темпи iнфляцiт в YKpaiHi в рiчному обчисленнi зм€ншилис' ло 4,1% (у лорiвляннi з 9,8ol, в 20 !8

poui). ТемпИ ,rроarо""" ВВП склалИ 3,зуо, що майже сПiвпадас з показником 20l8 року (3,4%). Сповiльненнttl

iнфлячii сприяла помiрна линамiка цiн на проловольчi товари, а TaKolt< lмiцнення курсу гривнi ,rавляки

проtРirrиту iноземноi валюти на ринку, який утримувався влродовх( llерева)кноi,lастиlrи 20l9 року,

Уряд Укра]нИ намагастьсЯ проводитИ комплекснi cTpyKTypHi реформи, якi пtlвиннi 1сlнути icHlK-r,ti

д""d-u"aП в економiцi краiни, лержавнi фiнанси та управлiннi, спрямованi на боро;lьбу з корупчiсrо,

вдосконалення судовоi системи, i, в KiHueBoMy пiлсумку, створення передумов сталого eKoHoMi,tHoгtl

зростання краТни.

остаточний вплив i наслiдки полiтичноi та економiчноi кризи перелбачити складно, лроте вони мо)куть маl,и

лод'альший негатrlвни!] вплив на бiзнес Групи,

в 2о20 роцi операLriйне середовише зазнало значних змiн, що були сttри,tиttенi влливом еrtiдемiт covlD-l9
на внутрiшнiИ та зовнiulнi ринки,,,tана (liHaHcoBa звiтнiсть не MicTtlTb корt,tгуваrrlь цодо вплlr8у цих oбcTaBltlt

(прим.30),

cTopiH ка 8 r .]9



I lрлт (l{Аl,л l ltськи Й мАш и ноБудl вн и Й ]А BO/l ll

примIтки до консолIдовАноi ФlнАнсовоi звIтностI
с l,aBoN,l на З l груrня 20l9 року та зlr piK. lцо }аБil1,1ивUя Hit }.lrlt{lilен),лаl,у
() ],l1ся.lа\ гl]ивень, якlltо lle вказ1lIIо ilIll]e)

J, OcHollA пlдг()тоltки (DlHAHc()l|oi tl}ITHOC] l

']orlB.| про вiiпtr0 iil l ic пlь

l(онсOлiдOвана (liHattcoBa звi.t.нiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мir(народllпх с,ганларr iB фittаtlсtlвоi звil tttt,. t i

(далi- МСФЗ),

l] цi_lомr. облiкOвl полilllка вiдловiдаr ttолirичi. якузасто(ов)вilJIll в поllерсдньо\t) rBitHollY РОui, jtсЯКi rr,lBi

стандtlртt.] r'ir ittTe1,1п рета uii с'галIt обов'язковиN ti для ]астOсування з l сi,lня 20l9 року. llи>tt,tе ttaBe]tcHI HoBi t.r

tlерег.llяtll,r.i сl.ilндартl.] гlt iнrсрпретачii. якi застосовувалися Груlttlttr з l сi,rнл 2()l9 рок1,, Ix зас'lrlсt,ваttttя ttc

. т,,IумiutеlltlЯ ктмФз 2] (HcBll]Ha.lellocтi tцодо обjtiкУ податку на лрибу,гсlкll. [l'е тлупrа'tснttя tiyltt,

BlllI)лctl( ) 'lenulli 20l? РОК). i B(,ll() Jil( роr'ясltсння lJlt'-r0 llUрЯ.ll\) .lб.rtiK1 ttctrttl,tu'tcllUc,ell cI()c(lllll(l

порядку стягнепltя полаткiв на llрl,tбуток. ктмФз 2З ро]'яснк)с як ltсобхiдI]о ]ac,l,OcoBylta,l,и виl!]огll

\4L Ь(, Ij .lluLlrtKtt lla пlllt;\ lt)K" l 8lllнання 1.1 {,lliHb.Il \, лlllli1_1K), Ko,'lll lcll}l ll(иIllIlitllclli(ll,
llo'lil ГNоВIl\ l.t\ \1il'lelll, tllo,1l) ll(, Ia l к\ llJ Ilрltб\']l,Б:

мсБоl2(Пола.I.кинапрtlбуr'tlкл.Улеяки\юрисдикцiяхсумirзобсlв'язанtlя,]по]]атк)ttllприtillоь.tuо
cl1,1iIllJ{,lLcя (\il', hlо\I ltl(lll),lilploll:lllllя. lil,1(/\lltl, Bi_l ,llll{1,Iell,'liB. llиlI_I.ItlclIlt\ B,litсHllK.l\I ittctl'rrlettl'Я
капil.а,!у, У tttlправцi лО MCljo I2 ),l()llнlа(Тьuя. шо лоlаtковi tlilслiлки (якшr.t 1,aKi ()дивilеl1,1iR (],()бt(}

ро,]подiJl l]рllбу-гк},власникаNl ittс,цlуменr'iв Kaltila-rty trponopuiiitto'ix ,tirctKaпl) пoBlllIHi Bll]tlaBal,1lcл:

мсБо 2з (Bt{TpaTrl на позllки), lIоправка до МсБо 2з поясlllос, що коли квалiq)iковаliий акгljа. uк)

(l)iнаllсустьсЯ за рахунок спецiальllих запозичень, стас готовим до викорисгання або пр0]lu,l(у. вllтрiпп
на позики. понесенi за спецiальними ]апозичеflнями, бiльше не ]\1o)t(yTb буги каПi'гаЛiзОванi ЯК llac1'1,1lla

варl.ос,гi цього квалiфiковаllого активу, Алс цj ]апози,Iсllня cTaloтb rlас,гиноlо [lyJl), llози}i, ]аllо]l,чеllll\
для загальних IIо,l,реб, ToNjy ] цiсi дати c,l,aBKa, яка засl,осовусться до цllх-]аllоЗи'lеН1,1 8lill()r|il("l ьСr| Il()

L}и,]llачсння cTa8Kll капil,алiзаlliТ. яка lilclocot]\c-гbcrl -llo ll()']l1KoBllx l,(lUllil]. nlll(tlllll(llll\ L lll ,Jllli1,11,1ll1\

tlотрсб,:uя lti,,leй ltараlрilФу 1,1 МСБО 2j,

IloпpaBKtt до МСФЗ 9. якi pclзttpttBatrrt,b xi]paliTepl,c'1,1,Klt ]locTpoKolr()l(l ll(lIillllcllllr. Luo гtc|lc,tilr,t.ttr.,tt,

вiд'спtнч Ko:rltlettcaцitt'l ;

IIL,пр.rвкtI .l,, МСГО l0 ,.Зrtitttt. cliop1,1tellllл lil BP(l'),ll(tBilllllll lleltciillItll () ll]lJll},,

МСФз II <Спiлыlа дiя,,lьнiсть>:

МсФЗ j (об'с.дllаlt ня бiзнесч>,

ВлJlllв si-l леDвiснOt о зас г()с\,ванl]я МсФЗ lб (()l)сtlдil))

Вiлповiлнtl до перехiлtttlх lloлo)(ellb МС(l)З lб l'рl,ла зitсt,сrсl,вlt-rtа Mo:ttlt|liKtrBirtttrii pc,Il)ocllcKlllBlIl1li \I(lol
персходу. гlрrt якопt1, ,lсlбов'язittl ttя бу;tу,l ь irцiнеlli tlo приведено'i Bap-trlc,l i пrаi.iбутttiх tt-I]al'e)KiB. продi,lс Kol l l ollltl t i

з використанняМ cTaвKll }алученнЯ позпковиХ коштiв cTalloм на l сi,lttя 20l9 року, а актиI]и в форlti прirrзlr

корисl)ванIlЯ були лрирiвнянi до в(ли,lинИ зобов'язань. чкориговаllа'i Hil (уvи ilBJllclB'J .lpeIIftl ,r6,,

нарахованих орендних пла-геlttiв. Вiлповiдно до цього методу Грула не змiнlовала порiвняльttу itt(ltlpltltttito lit

tlоперелнiй звir ttий перiол.

Група застос 1,вала '] aкi лозRоленi сllрошснl]я прак,l}lчного xapilKl,cpy tta даlу llepexojly:

. не застосоВчватll BltMo1,1l мсФз lб Щtl,ttl ДtlГОВОРiВ ореtt;tи. Tepпritr l,rrelIлll чкlt\ |ilKitt,|\( ll,ся ltp(),l,ll'(} ,|

l] lticяttirr r l сr,rtrя ]0l0 рок1 ipiBtrorlipttt' ljll{llilUitlIl ('l)ell,'lHl ll:lillc.l,i ti! 1.1nllvll Illlt'Blll\l\lll (llr.'ll lll ll

якосгi tlttc1,laLtiйtttrl,() Rltlpil'lll .Jlilliйll1,1Nl ]\]cl'o.lt()i\I lIl]оlяl'0N] lcpNlill} (lп(lllll:

. lle llерсl'jlяда'ttt ti:titctt(litiitLlittr -titrr'tttr :tt,tr,tr,lгitr t)гсll lll llil ]1.1l} iIcl)c\o.,l\:

. lil(lo(t)lJ\lJilIll rj lH\ ( 1.1ljK\'lll(K(tlll\ljil|,|{я |U\l'lt) ||(,гll|l( 1,1 l t , r t l l t , , , 
l 
l i r r \,lrcllll' l tll:1,1,1l i"llll\Ill

xapaKl,epllc,],llNaN] и i

. не проводиr.и ttepeBipKy на знецiнення lla даг) лерцlOlо lзсто9ування, пок;lадаlоLl ис ь l]a cBii] aHa-li]

логоворiв орендtt обr,яrttлl.tвого характерУ з урахуваt]няМ пo.llo)(ellb мсьо з7 <ЗабезtIс,lсttttя.

неперелбаченiзобов'я,lаtIIlя та нслереtба,tенi акr,ивиll безпоссрсдllь() jlo ]lа,ги псрItlого ]астос\,l]llIIIlя:
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пl,Ат (I{Арл l llськи Й мАшиноБудlвни}:l ]All()jlll
прим Iтки до консол lдовАноi ФIнднсовоi звIтностl
cTatloМ на З l грудня 20l9 року Ta,r] piK, що ]акil1.1ився на ]азна,lсllу дату
(у тпсл,lах гривеIlь, якшо не вказано iнше)

, вrlключатИ поltатковi лряllli BltTpaTи,3 оцiнки активУ в rDopМi прilва tiорисlуваннq на jla l,) llсршоlо
застосуваllняi

' llllKopllcl'oB)B.l1ll с\,lr(еllllя 1.1.1|liv ,Il|(.,luM. JONpeyJ пгlt в l l ,llil { l е l l l l l lep]\lill) opcll lи. чlillцt .i,|(,||ll)
\licI lt l l, ollцiOHlI Ilil проJов)ксlllIя ilбl, прIlllиll(llllя,

C'l'aнoM на l сi,lня 20l9 рок),jlоговорl1 ореl]ли ГругlИ булIl liласllфiковаIli яti кOро'гкострокоВi Цбо ltK]l!)lolloPll
орснди. за ЯкиМи ба3оВий irктив с малоцiня!tм, отже, все сlрснлнi плilте;кi Ja такими логовораllll.|
ВiДОбРажаIоться у склалi прибуткiв або збиткiв по Mipi li виникllення! цо означа€, цо Група не визна( нiяких
,]обов'язань щодо майбутнiх оренлнlt\ плате2(iв l вiдловiдttого lк t ttBy в формi права KoprlcтyBa lt l]я,

BcTytt в дiю даного стандарту не вплинув на tPiHaHcoBy звir,нiсть Групи па tla l сi,tня 20l9 року,

() L' l l ов n L, L' l ll trll l l l l, |t i t t tt t t с, t t в t li l в i пl l l oL' п l i

](.lнсолi:ована фtнittlсова звirнiсгь пi_tlt,toB:I.,Ha. нч ocHoBi пllиllцllll) l(l(,ри,Illоl Bilplocli. 1а вlillяlь(l\l L,lillt.
<OcHoBtti засобиll, Bapr icTb якllх на датч переходч jto МСФЗ було визнано lla oclIo8i Itoui;tbHtli собiвартсrс l t.

Ili ttoroBKll KOlt(oЛiJ\Jlrilllt,'i t|ritt:ltlctlBt,'i,lBilllt,al; Bll]\IitIil' B|_l }iсlliвl|иц|вit Bltli(,г.lclJHllЯ l lp l l l l\ l l Lc l l l, ] lllLlllllli,
лкi вплltааlо гь на пре:lс,гавлснi в звiггtостi c),Nlll актиRiв i зобtrв'язаttь, рQ]кри,гl,rl yMirBttltx зобов'язltIIь. а ,гако)I(

с}Nlllдо\о,liв i витрат, вi:rображеrli у фiнаuсовiii ,rBiTHocтi ,rir звir,ний лерiод. В сиJlу влас,гиао'i ],акиýl ollillhiiýIи
H!JB,llllil(leH(l(гi. (llKгlt,ltti реl1:Iьllltи. Bi:roбpr,t:rHi в цlейбr ttlix псрitlлаr. vr,l'li) tb вiлрilня t ttся Bi_] llи\ llllllltlN,
I{littli tьцt hptlIlllllll пгllll)шеннЯl!lцlltкlt.tlllкOр,.](г.iнlllрil пiJlоlовцlцrr'iкlrttсr,лiL()Uilно'iq)illJlla(lll(,l ,l{l,,l('jll.
ро ]кl]иl i в прилriтtti 4,

Ос овц коцсо.,liОо!|ii

Консолiдована фiнансова звiтrliсть мiсr,итЬ tjliHaHcoBi звi,l,и компанiЙ Груr]и ста}]оМ на 3l грулня 20I9 рок1
Фiнансовi звiти складеl{i iз застосуванняпл погод)ttеноi облiковоl' полiгики,
yci Btt1 tрiшнь.ltрrпоВi tаЛltшlill lil оЛераUll. вклlо'1.1lоlllt н(р(ilлi,}(Jванltй ttptt,irroK. tlK) lJltlIllK.l{ li Pc,\,l1,1:lli
ttttcl'lattiй пliiк лiдЛри(Nlс'l'Ва]\,lи l'pytttt. були l]пклlоченi, l lсреiъ,l iзoBa н i ,}бL,тк1.1 викjltо,lаl1),гься. ()l\l)l\l ]lt\
Bt,tпalKiB. коли транзакuiя забезпе,tус .locla гtti свlдllспн' ll{ецillенtlя передаIIllх aKrlBiB, f{o,ti1,1Hi lliлllpll(.Nlc'гl]a
ПОlJНi(lk) Koll(oЛi_l)K'IbL'! 't Jirlи ix прlt'tб:lннrl. якJ ( Jitlolo l 1,1 р l t \l il l Il l ч btJlllгOJllll lpltrtl tt;r l lll|\lll. I

пр():,lов)l(ук)ть консолiлува,гllся до в,l,ра-ги,гакого KoH,I.poJIlo,

Ф.|,tt Kt|iotlu.l btt tt Btl-,t ппlц i Bo.,l Dпlll п oon l! lIrl

q)YlIKцioHaJlbllOlo валtотоtо копlпанiй l-pytltt с ttацiональна валlо,l,а YKpa'ittrr, грtrвня. операчii в iнцtих BaltKl,titx
рO]гJlядаlоться як tlttсрацiТ в iнозепlнit:i Ballrtl,t i.

Вllлr,rtоtо п(llхllllя llliIlitHcUtso'i tBitttoc'ti{ )KpilillcbKa lривllя. яiil окр)lлlо{ lb(я:ttl tt.ritбли;к,tоt lllсчll|! 
'ldUl(l 

ll(
BKaзiltto ittцtе,

Прч tt.|ltt{ett плt ttPo ба jп epePal iспl ь oiл.|l btttlcttti Груп tt

Ця коttсолiдована (liHaHcoBa звiгнiсть буltа лiдготовлена }la ocHoBi лринцl.jtlу безлерервностi дiяльtltlс,l i. lttit.tii
ПереДбаllас реа;riзаuirо ilKTиBiB i погашення забов'я]ань пiл час по,t,сlчttоi операчiйrlо'i,tiя,,lьнос.гi.

якi паслiлкtt t]они Mo)t(},Tb llaltr tta (liHaHctlBllй стан ГрYllrl 1 шлайбуr ньtrплу. Керiвниtt,l,во tsваil(ас. tlto l]oil1;
]дiйсню( Bci заходlr. необхiлнi для лiдтриллкtt с,габiльноi liя;lьнtlс-гi -га 

розвtrгк1, Грчгtи,

l(я r|,itt.lttLoBlt lBittlicTb не Mlcllllb lIiякll\ КОlltlг\вань. я}il \lo7K) lb vlrlи rticue lJнасл1,1ок lilhOl'HgRl1,1l:1,1(lt,,.lI
ППl' l:tKi lioplll)B:rllIl! 6\le l1,18l]loMJl(Htl. якlllо вони (lilH} lD аlдомt i rltorгllb J\ |и (,цille||i,
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пI,лт <клI,лlltськиЙ мАшин()БудlвниЙ ]А l]()д i>

прим lтки до консолlдовАноi ФlнАнсовоi звlтностl
станом яа 3l грудня 20l9 року та ]а piK, що закiнчився на за]наltену дату
(у r,исячах гривень, якчlо не вказано iнше)

,l. OCHOBHI оБЛlк()ВI оцtнки l пРипуЩЕннЯ

У Групи с рял очiнок i припущень щодо майбутньоi дiяльнос,гi. Цi оцiнки 1,а припуцення безltе;lервrtо

оцiнБютьс"'на пiлставi минулого лосвiлу та iпших факторiв, вклlочаlоltи Taki очiкування майбутнiх подiй, якi

вважаються розумними в обставинах, що склaцися. У плайбутньому, dlак,ги,lнi полiТ можуть вiдрi,lнятtlся вiл

цих оцiнок i припущень. Нижче наведенi Ti оцiнки i припуrчення, якi пов'язанi з високим ризиком значних

коригуваltь.балансовот BapTocтi активiв iзобов'язань протягом наступного фiнансового року,

. Строк корисного вllкорllста]tltя ttемаr,срiальних atflиBiB та осшовних ]асOбiв. знос або амортltзuцiя

нематерiаrrьних активiв i осflовних засобiв нараховусться лро,lягом TepMiHy iхнього корисного

"п*ор"Ъrа""". 
cтpoкla корисноГо використаннЯ заснованi на оцiнкаХ керiвництва того лерiодv.

протягом якого актив буле приносtлти прибуток. I{i ,гермiни перiолично llерегляда}оться HJ предмеl'

подальшоi вiдповiдностi.

. Знецiшення oc]|oBllllx засобiв. Група оцiнюс на Ko>ttHy звiтну Да'ГУ, l|и с о]наки ,гогоl цо ашлts Nlo,I{c

бlти знечiнений. Якщо TaKi ознаки iснують, Група очiнюс суму о,liкуваного вiлшколуванrtя aK,l,ttBy.

й, u"o.o потрiбно провести оцiнку грошових потокiв вiд викорисrання одиницi, шо генерус tрошовi

кошти, до якоi належить цей актив. визначення знецiнення основних засобiв передбачас використання

оцiнок, якi мiстять, але не обмежуються, причину, термiни i суму знечiнення. Знецiнення rрунту('tься

на великiй кiлькостi факторiв, таких як: змiни поточних умовах конкуренцiт, о,tiкування зростанtlя

промисловостi, збiльшення BapTocTi капiталу, змitltl майбутньо'i ,lоступностi (liнансуваllllя.

Iехналогi,lне вi.lс,lавання. лриlIltнеllllя.lбслlговувitнttя. поtоllнi виlра,lll tllr ,lavitt1 iiHllli tilli,lи

обсrавин, якi BKa]yla] ь на знецirlснllя, Визна,tення сl vи о,tiкуваного вiдшко_r) ванttя гроluовt,'i o:tlttи tti.

що генеру€ грошовi кошти, передбачас викорлlстання очiнок керiвничтва, Методll, яhi

викорllстов) K|I ься для вlt,rнаllення справеILливоi вар гос,l i використання. viсlя tb ltсtо,'lи, засttовltнi ttit

дисконтованих грошових потоках, якi аимагають, щоб Група провела ouiHKy очiкуванttх майбутнiх

грошових потокiв вiд одиницi, що генерус грошtlвi кошIи. а TaKorK вибрала вiлповi.lну ставку

дисконтування дJ]я розрахунку приведено'i BapTocTi грошових по,гокiв, У llрочесi розрахунку c,t,aBKtt

д"aпоп1у"чпп" Група використовус ссредньо,]ва)(сну BapTiclb калiталу. скориговану на вfl.,lю л). в якiji

леномiновано vайбутнi грошовi потоки. а rакож piBeHb бiзнес-риrикiв. оцiнених д,lя кожнtl't' грlпи
активiв, I{i оцiнки, зокрема використанi методологi'i. мо)к)ть 3робити iстотний вллив на сум1,

очiкуваного вiдшкодування та. у пjдсумку, суму знеuittегtня основttих засобiв,

. запасll. Група вивчас lIllcтy BapTicтb ремiзаuii i полltт tta cBoj 3апасl| щоквартально 3 п,le-l!lo

забезпе,tення впевневосli в тому. що BpaxoBaHi rапаси оцiнtоюrься за найменшою,] дво\ велиllин,

собiвартiстЮ або чистоЮ вартiстю реалiзачiТ. Ti фактори, якi можуть вплинути на лередбачуваний

попит i чiну пролажу - це розрахуноК часута успiх майбутнiх технологiчних iнновацiй, дij KoHKypeHTiB.

цiн и поста,Iальникiв iекономiчнi тенденцiI.

. PerepB очiкуваних кредитних '}бllткiв. Гр}ла використовус vагриuю оuiно,tних pe,}epBItl :1]lr

розрахунку о,tiкуваних кредитних збиткiв за лебiторськоlо заборгован icTto. Ставки оцiнtl,tних pelepBiB

встановлtоютьсЯ залежно вiД кiльк()стi ДнiВ простро|lенl{Я ллатеltу, В ocHoBi розрахунку JIеriагь

спостережуванi даtti виникненнЯ леt}олтiв У минулих перiOдах, На KcrrKHy звiтну лату Група ilHtlB;tttlt

vатрицю. шоб скорегувати vинулий лосвiд вllникнеllня крс,llиlllи\ збtttкiв r 1рахуваннЯ\4 llp('t'Hojll(ii

iнформачiТ. оцiнка взасмозВ'язку мiж iсторичнtлмlr рiвнями леtРолту, що спос,герiгаttr tься.

проI Ho,toBallllMll економillниvи )MoBaMlt iо,liкуваtlиvикрелttгниvизбиtка]\lll(lнаllнUк)роЗрllrttкr,trtlТ
оцiнкою. Величина очiкуваних кредитних'збиткiв чутлl,tва ло змiн в обстrвиllах i лрогно,lовапtlх

економiчпих умовах, Мхнулий досвiд виникнеtlня креди-I,них збиткiв Групtл i llрогнсr,r ekoHolti,ttlttr

умов також плоlкуть не бути показовими дJIя фактичного лефолту покупця в майбутньому,

. зобов'я]аllня ]а пенсiйнllми вllплатамlt. Розрахунок зобов'язань за tlенсiйними виплатами в1,111ага(

Bi.l менелжменгУ Групи використаНня шорillниХ сул>кень i tIрипушень про майбугнi змiнlt в clrti
винагороди, змiни в розмiрах ленсiЙ, piBHi iнфлячiТ, курсах обм iltу"гр и валостi >l<trття. i3a-!ltlllKy. l]l0

очiкусться в TepMiHi роботи спiвробiтникiв Iнформачiя лро суму зобов'я]аllь ло пенсiйнлх випла,t,ах

розкрита у прим.23,

. Суловi проuесll. Група засгосовуг icToTHi сулlкення в проuесiоuiнки i вiлображеllнл в обltiку pclepBiB

i ризикiв виllllкнення умовних ]обов'язань. шо виплllаають t,] судових лроuесiв 1,а llIlllй\

неврегульованих претснзiй, якi вирiшено шляхом переговорiв, посередницгва, арбil,раlку або

державного регулlовання, а такояt iнших умовних зобов'язань, Судження необхiдно lliл 'Iuс ()цiн1,1l

йrrioBipHocTi задоволення по]ову проти Групи або виникнеtlня зобов'я,]аннrl. а таБ()ж лрlt Ltll{l1.1llclllli

CTopiIlKa ll tJ9



прдт (клрJllвськиЙ млшиноБудIвниЙ ]лвод,
примlтки до консолlдовдноi ФtнАнсовоi звIтностl
станом на З l грудня 20 l 9 року та за piK. шозакiн,lився на за]наllену дату
(у тисячах гривень, якщо не вказано iнше)

можливоТ сумИ остаточногО арегулювання, Через левизначенiсть, властиву процесу оцiнки, q)aK,l,и,llli

витрати можутЬ вiлрiзнятися вiд первiсноi оцiнки резерву. I-{i очiнки можlль змiнюватися в Mipy

надходження новоi iнформацiТ, головним чином за пiдтримки внутрiшнiх фахiвuiв, Переглял таких

оцiнок може icToTHo вплинути на майбутнi результати операцiйноТ дiяльностi.

ý. Oct|OBHl llринципи оБлIкоt]оi полlтиl{и

НиIiчi] навсдено c),TTcBi полоr{ення облiксlвоl IlоJlil,ики. виtiорпс,t,аtti Гругtоlсl ltptr ttiлготсrвui KoHcoll iлова ll()l

(littattctrBoi lBiTHocтi:

()парчцi| в il lo,]a.I l ! u.\ Bo,,l llrп!(l.\

<IlyH Ktlio нал bH1lto валlотоlо компаltiй t-рупtl с ttацiона:tыlа валlота yKpail]l1. грllЕllя, ОпераtriТ в itlLltиx tla.ltrol'itx

р(),}глялаlотьсЯ як сlпераttil в illcl,rcltHiй ва.лtо,гi i гtepBictto в1.1знаIоться у (lункчiоrrатtьнiй валlотi ,]it KypcoNl, llц)

:lit, tta ;rat,1, з.лiйсtlення ottepattiT,

MoHeTapHi акl,uви iзобов'язаllня. Ultp{lrKclIi lJ llloleMlliit Bir-llt,ti. l lc рерахо Byttl,t ься в (l1,1tKLtioгlaJlblI) Rа]llоl\, lа

стат.l.яt\jI] або ttplr лерсрахуl]ку грошоl]llх cl'a']'cl'i ]а K),pcaMtl. ltto вIltрiзня, гься Bi:r л5рсiв. 1.1 ltKllNlll Brllll,

ll(p(p:l\on)BallliЛПpllпcPBIcHoM\Btlttt:rttHiпpotяt.lll'BiIIl0ltlIlclriof)irбt))lloПepeДlli\r]'iHirtt;'.lBltrtiritlr.
tliд-,lягаtоть ви]наllнlо у звiтi про прибутки або збитки в тошtу перiо.li, в якOм\ llони BltHltKaюTb,

ll(voHe]fll]Hi ctat ti в itttlзчvнiil валtоti. BpaxoBatti ]il iс']оги,lllоЮ 80Pltcllo, !liJ.,lяlJпllЬ Il(Гc|r.l\\llb\ {,l

облtiнtttlпЛ курсом lla дату здiiiсl!еtlнЯ операLliТ, HeMoIleTapHi cTaTTi в iно]емtIiЙ ва.лlотi, якi otlittctti llr

справсл1ивоlо Bap,t,icTto. пiд,ttлгаtоть л9pcpilxyHKy ,}ll t]алlотtIllNl K\l)coNt. llKl ltiяв Hlt ,tlltt l] t l ] I llt l lc l l l I я

cпpaBc:utttBoi Baprrlc-l i,

Курси основних валют подано нижче:

l\олар США UAH/USD
евро UAH/ EUR

Долар США
С вро

UA H/USD
UAH/ EUR

П о tlttlч ч сl/iовzоспlро ко ао к, шсц Фi Ko a|i я

Актив (]обо8'язання) класифiкуеться як пото,lний.
планусться його продаж чи використання протягом
класифiкують як довгостроковi, В iлстроченi
довгостроковi.

Земля
Будiв-.liта спорудll
В иробниче обладнанtlя
1'ранспортнi засоби

з l,l2,20l9 з 1.12,20lti
2э.6862 27.6tj8_]

26.4220 ] l .7 l,,l 1

Середtt ьо зваiкеп tl il курс ]а звiгttltй рiг
2019 20| lt

]5.8з7j 27.20lб
21t.940(l ]].l_]]

якtцо пJlанусться йOго реалiзаlliя (tlоl,ашеtlItя). або якшо
l2 плiсяцiв пiсля ]Bil,Ho'i дати. Iнцti активи (]()бов'язаllIlя)

полатковi актrlви (зобов'я,rаlIня) KJIacиq)iKyt(Il,bcrl rli

l5-]()
2- l2

5

CTopirrril l2 t39

()L,!!oalli rасобu

lil Rlll)il\\Ilii1,1lя\I lllllpill llit ltol(,llHe (tп(р.lцiiiIlс (,6сл}t,lь\l1illlllя. l1.1li(ll1,1'l(ll(l'i : r r t t r 
1 
l t t t r i t t t , i' l:t r,it','.'', 

',,,

rttllr'ir в t t t t t t ti t tc t t t t я , чкlll\| ll(lIlll Ri 1,1t,l,i litln l l, Klrtt1(1rin11 lllllH:llll1,1,

(,1()1Li.jlbIlt)t0) llcpBiclIol0 Bap-tic,tttt.,ltl.r ,'lr,tlt it tIll)lllt(],'llll{(tll,l{.lpli(lIo llil l сi,rrrя ]()()7 lloK),

^\lllp'll,,llLi! 
(l(llltllIlIl\ liI\(r(i||i Hilpil\lrиrr lь(я lil lilllllllll\l \t(lU,|()\l I|пOlяl(,\l "'lin)BilllIl\ tc|'rtirtitr "r,l'trc,t"l

7'ср.|! i tl liopuL,Ilol (,. 1.1,,rlб u (ро lill )

l-,-1l
ч

ъ_lll_-al
Е

Е

Е

Е

Е
н

l_|чL-ъ1

ьl-
t
Е
t
Е

Е

Ё

Е

Ё

Е

Е

Е

Еr
ЕЧl_
Е

Еь<



rll,лт <l{дl,л l l](]ьки Й мАшиноБудlltllиЙ JAlt();lit

примlтки до консол lдовАноi ФlнАнсовоi звlтностl
станом на 3l грулня 20l9 рокута за piK. що закiнчився на зазначенудату
(у тисячах гривень, якtцо не вказано iнше)

Витрати на ремонт i техобслуговуван ня вiдносяться до витрат по Mipi'ix виникнення, Найбiльш значнiвитрати
на реконструкчiЮ i молернiзачiЮ капiтмiзуються, а об'скти, якi було замiнено, списуються, Прибутки та

збитки вiд списання основних засобiв вiдносяться на фiнансовi результати за мiрою iх виникнення. Витрати
на проведення капiтального ремонту Грула вiлображас як 0кремий компонент у склалi основних засосliв rlr

умови дотримання критерiТв визнання.

Група капiталiзу€ витрати за ло]иками, якi Maloтb безпосерелнС вiдношення до придбання, булiвнltuгва ltt'itl

виробництва квалiфiкованих активiв, як,lастина BapTocTi чього активу. Iншi витрати на позики визнаються як

витрати в момент Тх виникнення.

основниЙ засiб припиняс визнаватися в облiку в разi иого вибуггя або в разi, якщо вiд його подальшого

використання не о.tiкусться отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд продажу цього активу

(розраховусться як рiзниця мiж чистими надходженнями вiл вибуття i балансовоtо вартiстю акти8у),

вклк}часться ло звiту про сукупний лохiл за перiол, в якому визнання активу лрипипясться.

Залишхова BapTicTb. строки корисного викорисmння та методи нарахування амортизаuii активiв аналiзую tься

наприкiнчi кожного фiнансового року i коригуються, якщо с потреба.

kaniTцbцi iнвестицij являlоть собою витрати яа булiвниrtтво i реконструкuiю основних засобiв. Калiтальнi

iнвести uii на лату с кладан ня фiнансовоТ з BiTHocTi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням буль-яких

накопичених збиткiв вiд зменшення корисвостi, Капiтальнi iнвестицiт не амортизуються, поки актив не буде

готовий до використання.

Н0llоплерiол brri акmuвu

нематсрirльнi активи вiдобрах<аюr ься в облiку за первiсною варriсrю.,lа вирахуванням накоIlиllсll('i
амортизашiТ та накопичених збиткiв вiд знецiненнr. Амортизашiя нараховусться прямолiнiйнипl Me,tclIlclпl

протягом строку використання даних активiв (З-5 poKiB). Очiкуваний строк корисного використання i метод

aMopl изаuii перевiряються на кiнець кожного звiтного року.

Змепшеппя Ktlpuсl!оспli пе4)itaо coBttх lкmuвiв

На кожну звiтну лату Група визначае, чи с ознаки можливого зменшення корисностi ак,гиву, Якцо TaKi ознltкtt

iснують, або лкщО необхiднО виконатИ щорi,tнс тестування активу на зменшення корисностi, Група ]лjйсlllос
ouiHky очiкуваного вiдшкодування активу, Сума оlliкуваного вiдшкодування активу це бiльца з настулних
величин: справедlива BapTicTb активу або пiлрозлiлу, цо генерус грошовi потоки. ]а вирахуваннrм витрат lttl

продаж, або BapTicTb 8икористання акти8у. Сума очiкуваного вiдшкодування визначасться д,lя окремог0

активу,.]а винятком активiв. що не генерують надходжеrlня грошових коштiв. якi, в основном),, lle ]а,!€жать

вiд надходжень, що генеруютьсЯ iншими активами або грулами активiв, Одиниця, яка генерус грошовi Ktlttt ги

(ОГГК) 
- че найменша обумовлена грула активiв комланiТ, яка забезпечус надходження коштiв, практичнtl

незаhежний приток грошових коштiв вiд iнших активiв (або груп активiв) компанiТ. Якщо балансова варl iu гь

активу перевищус супау його очiкуваного вiдшкодування. актив вважасться таким. кориснiсrь яхого

зменшилася iсписусться до суми о(liкуваного вiлшколування, При визна.tеннi BapTocTi використанвя

майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiлображас

поточну ринкову оцiнку BapTocтi грошей в часi i ризики, власr,ивi активу. Збитки вiд,tменшення liqрltцнrl,, Гi

ви]наюl ьсЯ в звiтi про сукул нИ й лох iл за перiол в Склалi тих категорiЙ виr par . я Ki вiлповiлають фун кцii ак rltR).

кориснiсть якого зменцилася.

На кожну зBitHy дату Група ви]на,lас, llи с ознаки того. цо ранiше визнанi ]битки вiд зменшення KopltcHoc гi

бiльше це iснують або зменшилися. Якщо Taki ознаки с, розраховусться сума вiлшко.лування, paHitue ви Itratti

збитки вiд зvеншення корисностi вiдновлюються лише в том} виладку. якщо мала viсце змiна в оцiнцi. яка

використовувалася дJIя визначення суми очiкувlного вiдшкодування ак,|,иву з часу останнього вl]знаtlня

збитку вiл зменшеннrt корисностi. У зазначеному випадку балансова BapTicTb активу ttiдвишуеl ьсл до cyMtl

очiкуваного вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балаllсtlву BapTicTb (за вирахуванням

амортизацij), за якою цей актив визнавався би у разi, якби в лоltерелlli роки не був би визнаний зби,гок вiд

зменшення корисностi. Сторнування BapTocTi визнасться у звiтi про сукупний дохiд за перiол. Пiсля tlNol

змiни BapтocTi, майбуl.нi амортИзацiйнi вiдрахування корl.гуlо,Iься таким чином, цоб амор,ги])/вати

переглrн}ту балансову BapTicTb активу ,}а вирахуванням залиlUково'i BapTocTi на систематичнiй ocrtoBi

протягом строку корисtlоi слу)кби.

Грlла визнl,tила ОГГК як вttробничrво Til торгiвлIо,
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пl,Ат (I{Арл I ltськи Й мАш и ноБудllJн и Й ,lдl]од 
',

примlтки до консолIдовдноi ФlнАнсовоi звlтностl
станом на 3l грулня 20l9 рокутаза piK, шозакiн,lився lla ]a]HalleHy дагу
(у тисячах гривень, якшо не вказано ittше)

O)i nlrcoBi iп с пl !r.|,.|l с lll1ltl

КлlrчrIlhiкаuiя r]llHaHcoBtrr llKl ttBiB

Liа NloN,lellт початкового визllання (liнансових iHcTpyMeгtTiB Група здiйснlос ix класи(liкаrtiю ,га визнаllаt,

NlолеJt ь лодilqьшоТ olli!{Kп,

Бt,рl()вi (l,illilllc()Bi ltitиutt Гр5п.tклitчиl|liкlt,вll\одяtttlзбiilt.,r:,пtо_t,;лi.як}воtlавикорlt(tовlr лltя 1tlр.rп"tit,ttя

ц,,пrц n,,a,,Bn",,.,. i ха1,1а ктеристt.t к гроtцоl]их потокiв, ttерелба,tеIlих логовороN,l. що iHittitoc {|litlnllcollllГl

ittcTpl,MeHT.

Класиq)iкаltiя фiнirtlсовtлх аКтивiв Jлiйсlllо(тl,(! li тпкllми KilT(Iopiяt!1l,t:

. (littaпcoBiaKl,пBlt,ottitteHiзaaN!o}]Tи]oRalloloBapTicTro(AC);

. r]liHaHcoBi i]K,lиBlt. оцIненi ,}ссправе.]ливоюварtiстю.звiлобралссннямреJ)Jlь,lаt) переоцilltiи в iHllloM)

сукулному доходi (FVОСl);

. фiнансовi активи, оцiненi за справе;uIиsою
прибутку або збитку (FVTPL).

q)iH:lll(.,Bllil llкtив tltlittto, ll,c! ,il il\loll lll k,BlrHllto Bltpticlto IL'l1,|iIl \ allllil]lb\, )lNlll(, Blll t,i tlt"tri t," "i"rr
l]ll)IiчellaBellelIиNl 1,пtовапt i tte класиd)iкOваllиil як оцiнtt,lваttий за сппilR(]]]lиll(llt) BaplicTKr. з bi,tt,6Paztcttrtяrl

реlуль,l ату пcpeotlittKt.t у прибlr ку абtr збп гку:

. lJllI )Tl)ltl\l){,t|,cЯBpil\lБil\0i,tнc(-\l(r.tr:,ti.vett,tlr!|,(ii l \|pll\1.1lllIЯlrKttIBiB_t.ttЯ('In.l\IilIlllяпclrc,'tiir,tctttrr

Jt,г(lв(lрФ t lрUlUtlви\ ttott,KiB. i

. iiого логовiрнi 1,MoBtt пере:tба,tаIоl,ь вlIltllкнсння у всl,ановленiтермitlи гроtltових ло,tокiв, яl(i явJlrIоl,ь

собою вllгlJ]агу впклк)rlно octloBHoi сумп i гlpoueIt,t,iB (криlерiЙ SI)Pl) на неIlогitшену LIiic'l't'Hy ()(llUUlltll'

cyN,l l1,

Ilpп пepBicHoNty BtlзHatltti iнс,групlеttliB капiтал5. якi tlc llpll,JHit,lcl]i для тсlрt'iвлi. Група пlo;rc бс-lпоtlоllо'tttо

,,,iбplrri ni r",;p,,,rlllll пt'-lilJlLIIti trliHtt спрlве_I:tttвОi Bltptocti в illlut, l} c\li\llll(t\t\ ]|ll\tl,|i, lrultL,Bi,ltr,,,,ttt t,rt,t

,na,:p5ra',,,,' _t.l K:rretolriiouiHlttl'{a clll\ilts(J,jlllll(llu B.rptictto. l lri l(lilгJ,liellll)l\l l\ej),,1.1,1l\ tt.,pc,,t,ttrK,t tr it,.,.,rt1

сl,t<упttсlпtу дохо,li (FVocl), Цсl'i 8llбiр llоrjtrlься oKllcbttl лля lit,,(нQго (liнансового iнсrрупrен,га,

Yci фittаrrсовi aKTl]Btl, ,lKi не вiдповiдаtоtЬ ьрttтерiям для 'i\ 0цil]кП ]а aN,lopTll,]ol]atloю Bap,ticTltr або зlt

anp.,u"_rn,,ro,o 
"aР 

ticl to ,tepe r iнший cr ьl л tttttt !Оliл. як описllttО више. оцiнtокl гt,сq lit СttРаВе,lЛttВ.lЮ trap tic ttl,

ttерез прибуток або збt{ток,

Група проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в

iHcTpyMeHTiB, оскiльки це найкращим чино]\,!

управлi нському персоналу.

lla псllогашеIlУ час.|'llll} ocHOBItOi cyN]tt ((крlIтерiй St'|'t)). l-pylla atta;tillc lKlt,tlBilltti trtoBtt (ltttlttlcoBolll

ll,(ll)\\IcIllil, :l \'il\l( ,ttt rtictttlb,|rrtt.r,tr.,,trtlti .llilltB яl.)-llL,i\,lL l01,1lllгIl\ }\l\llr\. }lNil \lll'li( {vlllllll' l(P\Ii,lll

.tix, r!vl ttepe:ti,lr,tettttl ,ll||tllt\)гl,\l Int,|||ll|ll|\ ll(1l(lblB lilл, llL,, ll,iltiIll(tlhlliI :lKlllH ,l(' ,ir,lc . l . ' . r t , 
' 

t r i , t , r , , t

аналi зoBattiй виллоli,

l,cN.liltl1,1)lbitLiя t|liItlrttcoBttr iiK,]llBi8 }]lilt(lIlo( ll,ся llcncll(NIllDlt\l вllt\лlt),ltlU у Bllпil lKv lrtitttt Jtзtlct-rt"'tc tt. tr

рам ках я Koi Bollti утрrlмуlоl'ься, Фiнаttсовi зобtlв'я'lан ttя -t,a itlcTpyMetl,1,и капil illt\/. а ,гакtrлt t|littattcoBi ati гttt, tt, ltt. i

на впбiр Груtltr прl1 поrlаткоROмУ вttзнаtttri бу;ttл Kлitctt(liKoBatti лсl п,lолсlti обliку за cItpitBc.lultrBottl BiL|lticltt,

'lcpc') прltбу]'кll/збtll Kt,t, не tliдлягаtоть рекласи(liкаrtii,

ll:taclttDiKaLtiя фittattcoBt.tx -rrrбtlв'я,rань

ФitraHcoBi ]обов'язаllня 0цiнlоtfiь(я,Jil ilNl()l] lIi,](]B H()K) ttrr.liBapгicTtrr. за BltlijllolIellllЯ]\,t:

. фiIlансових зобов'язань. якi rrtriнtоtоться ]а справелJlиRоlо ttilPгIcllo l аlt'lпilllllя[t llepe(,lliHKl' (lcpal

llрибtткll,/збltткlli

. 4)illaHcoBиx 
-jOбоа'язань. ,Ilii Bllll11Kalo,гb у 1,1азi. кtlлIt llcpc.llaRalItlrl (liltаttсового ilк,гllв\, llc Biltt r,r,i tt,

yMoBaNl прltпltненllя ltt.llHal]llя або колlt-]ас],осову(,],ься IlpllHцllп llllll1l(lBr(eHllЯ \llJcli:

. 11rговорiв tIliHlrtlctrBoi гirран l l'i. .lUilлll,. lIop) }ill:

' |обllВ'яritIlЬ l }iгсJlll}tJilнНЯ lil u1.1BK!)lo. ||ll)t(LIe I)llHKllll(l|,

вартiстю, з вiдображеяням результату переоцl}lки в

рамках якоi утримусться актив, на piBHi портtРеля (tiнаttсових
вiлображас спосiб управлiння бiзttесом i налаtrtlя itr(lopMattiT

Cr,OpitlKa 1,1 з J9
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п рлт (кдl,л l llськи Й N,tдш и ноБудl lt1l и й JлI]()л,l

прим lтки до консол tдовАноi Фlнднсовоi звIтностl
станом наЗl грудня 20 l 9 року та за piK, шозакiнllився на зазнаllену лату
(у тисячах гривень, якщо не вказано iнше)

Пеовiсне визнаннл та лодальша оцiнка фiнансових iHcmyMeHTiB

Фiнансовi iнструменти, цо оцiнюються за справедливою вартiстю з визванням переоцiнки чере,r

прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiлображаються за справедливою вартiстю без урахування витра,г

на операчiТ. Витрати на операчii з прилбання таких фiнансовtrх iHcTpyMettTiB вiлображаtоться ]а paxyllKaN1l,

витрат на дату ix здiirснення,

Yci iltmi tPiHaHcoBi iнсrруvенти пiд,tас псрвiсtlого визнання oLLiHtoK1]bcя ]а справедливокr BapTictto. ло яко'i

додаються витрати на олерацiт, Витрати на операltiю та iншi ллатеltti, що безпосерелньо лов'язанi з визtlанtlяJtj

tРiнансового iHcTpyMeHTy, вiлображаються на рахунках дисконту (премii) за uим фiнансовим iHcTpyMeHTolt,

До витраТ на операчiю належатЬ комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i ,аилерам, збори

органам регулювання, tРондовим бiржам, полатки та держмита тощо.

Витратll на операцiю та комiсiйнi доходи, що
вlt,]наються у склалi t|liнuнсового iHr; t pyvetlr 5

за таким фit-tаtlсовrlм iHcтpyltентопt.

с невiд'смною частиною дохiдностi фiнансового iHcTpyMeHTy,

i враховуються лри розрахунку ефективноi вiлсоr,ковоi ставки

Гlри первiснопл5,вtlзttittlнi Грl,па оцitlк,lс,t,оргсrвельtrу:rебiторськl,забсrргtlваttiсr'ь за tlitttlKl ottcPatli'i ttc c\rla
вiлшкодуванl,tя. право на яке Гр),rlа o,1iKyc отрима,гti в обмiн tla IIсрелаlIнll обiuяtttlх r'oBapiB або lloc]l},l,

покупцю' влключаlочll суми, отриманi вiл iмеяi ,гретiХ cTopiH. якцО торговельна лебiторська заборг()вilнiс l ь

}le мiстить значного koМlloHelITy фiнансування (колtл встаtlовленi угодоlа дil,гll плате)l(iв нплillоl ь покуlltllо llи

прt,дilвцlо () г i. Bi виtоди Bi,l реzuлiзачiТпро,Llкuiit,

Зl борговипt t]liнансовиЧ ltK l ttBoM. ulо оцiнlО(,l ься ]а слравеILлИвоlо Bitpr,icTlo З ви,JнанняII псреоц]нlill в illlU(l\l\

сукупноNlУ лохtlлi. ttptrбyTKtr або збrtr,кtl вltl]наlо'l'ьсЯ у скла,rri itllчогtr сукупtlого дохо]lv JLo латtl ltpиIllllleIlll,
iiого Bl|]HaHH,I або рек:rасифiкачi'i. ]а викJllо,Iеllliяfi1 гlроцеlггIl1.1х :itlxo.1tiB, ttapaxoBalIlix 3а мс,гоJк)]\,l c(lcH t tlLlttot

вiдсотковоl'сl,авlilt, прttбу,tкiВ або збtt-l,кiВ вiл tjого знецiгtеtltlя-t,а ltрлбч-гкiв або збtlгкiв вiл зпlittи othittiЛttt,tп

Klpcr tpttBtti .lrj IHo'l(\lJ]ll\ tllt,lп,t, Вlltн[1llttя oцiH()lI||l)ltt рс{сРв) r.l til}ill[I ilbIllBlt\t ttc tv,ttto, Be,'ll'lllll!\ il(tlll

сtIраве,лл и вili Bap,t,tlc,ri,

llcpeottittK:r rIrirtltHct,пttx .rKtttuiB, ttlo olL. IIlt llo lb(' )а (Iltlilllc'l:tllBoIl) llill\ll(IЮ j Illl'Jllilljll1l\l Л(Г(('llljlНlt ) illlll\)\I\

оttiво,tного резерв), ]а Kpejll11,1lи\1ll рll ]Ilка]\1и.

У NloMeHT припинення визttанtlя (liнансового активу, що оцillIосться Ja спр;]ве,lливоtо BlpTicTto i Bll,}HilHllяNl

tlepeottittKп в iншоплу сукупt|оl!4у лохllДi, ttaKr,пlt'tr:Ha с)мl пеllеоцirtкtl peK,ract.t(liKl,c,tbcя ] illllIoгo cуK\llllot1)

,tоrолу в прrlбу,гкtl або збttr Ktl,

ollitttrll,,tbcя lJ ci lрilll(Jл lllJl,l(, B.lplIatt()

Налалi зобtlв'язання ,] крели,l,ування за ставкою н1.1жче pl]ttKoBoT i фiнаrrсовi гарirнтi'i оuittttltоlься за

ttаr:iбiльшою з двох таких величин 
- 

cyMolo оцiноllнога рсlерву tliл o,tiKyBatti кре:Lитtri збrllкrt l,а c\,\lol()

(llpilllUл.lllBol Baprocti rIltнllнсtlвого tоб,эв'я,rirltttя ]il вирil\\вilllня]\l aMoplltjaItii накоllиtIенlll'0 l()x() l\ )l l lll,' {

при!lцllIlа]\1и його вIlзllання,

Зплсншення KopttcHilc-t,i

Модgль зNlенlUеt]ttя KopttcHr.rcTi застосову(,гься лtl tlliгtaHcoBltr ittctpyпteHritl. якi нС r'LtiHtt'rO't'bCЯ За

справедJlивоlо Bap,ricTlcr з вiдобраrкеttняьt р(l)льтilт),перс,.lчiньtl r п р trбу,r к1, аб() ,tб ljTK},:

. (liHllHc,,Bl ilKl llll. шu r i,upt,lBttlttt iHctplrtttttitvtt.

. дсбiт()рська,]абOргованiс,1,1,заIог080раNlхореtlлll:

. ]об08'язаllня з наданн'l tlозик i зоб()в'язанlIя за логоRораNlи (rlttattcrrBt,'i t ltpitH tii

За ittвестицiяп,ltt в iнструi,lеIггlt KatliTaJty збlt,t'ок вiд-]мсllшеllня Ktrpttc tr,.rc ti нс tsltjllil( lbu)l,

Резервtr пil o,tiKyBaHi кредtггнi збиткl.t пoBllHHi ви,]нават}lся l} cyMi. ш0 ]l0piBtlloc або о,liкуt]анпNl Kpc.,lиl,tlllN1

збIl,гкалl за l2 мiсяцiв. або cl'tix),Battttпt кредитllltN1 збиткау за весь (гг(lli.lii ittutplпlcttt,r

Грула застосовуС спроulенllЙ лiдхiл,r,а визllас резерви пiд o,tiK},BaHi Kpeltt,l,t tti lбиткtt за ,lебiгорськоtil

,,iбop,oBaltic,,o. дotoBipHtl,rltt ilK'lltBilvll tа:е,5iгорськr,rtО litбopгor,ltttictto ja ло|lltlt)Рi]\4tl .lpcH.ttt В crrti. ul"

ltopiBttloc o,tiKyBattttlr кредитllI.1м ]бlll,ка]\1 за весь строк liI iHcTpyllcHTlt. lle',ilJlc)KHo пijt ttltявносгi с\'1,1t.{]()го

lioNtпoHeHTa t|tittансуваtltlя,
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пl,Ат (кАl,л lltськи Й мАш и tl()Б},дl l}tllI Й lA l}од,,

приNt lтки до консолlдовАноi ФlнАнсовоТ звlтностl
сl,ап0]\1 на jl грчлня 20I9 рокута li] piK. шо laKiH,lllBcя Hit за jtlalleHy ла,гу
(} ,]и(яllа\ lривенL. ялiш(l нс tsKlljlHo ihlIle'

oцiHKil t1,1lh) Biillll\ кге,lи l lllt\ }6l1,1hiB l,i,,loбp,rr(il, pI,tlt иUю nlir( Б0llгрJк,l ниvи гроlIlовll\'и ll(l l(|liil\lll tri, tttr rtri tttt,

до у]\1ов догOвору та 8cix l,pomoBltx потOкiв. цо l-pytta tl,tiKyc о-|,римати, llo,гiм ]би,гок лисl(оIl'гуt.l'ьсл ]

нitблll)l(еlltlяv 'l\l llcptsi(ll(|l c(lrctilltBlll)i!lplllL(tllIlo'i(lilBKиilhlllll\,

|-рупа роз,лiлила (tiHaHcoBi активи Ila ocHoBi ]ilгLtlьllих харilкгеристик креllитttого ризику, l,aliиx яli; ,гпIl

фiнансового iнструпtенту, рейтпнг кредитного ризику, тип бор)(никit llи емiтента.,tltти лервiсного визtlаlIlIя

фiнансового ак,гиву, Til ]астосувала ло них iсторичний вiдсоток кредитних збиткiв, цо ба]ус-l'ься я.t досвi.ri
групи щодо впllикl|ення r,аких збиткiв, скориговаllого на спеuи(liчнi фактори лля боржникiв та ]агаJlьни\
еl(оноNiiчнtlх yl\joB.

спttсанttя

сllисанUя валовот балаllсово'i вар,rtrстi 4)iнансового iltс,грlпtсttгу ,]а l]a\yllol( cd)opMoBilI]()l,() рс]срв)'
вtl61вllгtься ttiсл|] Bltlttlrttttя йоt., uctHlt_riittttllt, lIilnBllocti ((l)(,l1\'t,Billl(lio n\'lcplt) 'lll 

o'liK)Ij.llll KP(,Il1,1,,

lбttt btt. t lt t-lLHo'titcllol tl BltKl lllаllllЯ ittLrtttr ttcpc15ltou. пll',nilll(lllt\ 8ll}lul ilvИ lll'Illl(ll tl tJкtrЬUлJв( lb.l ybpillI1.1 1.1

BHy,гpittttliMtt llорl\1а,],tlвни]\.lи локуrlсн,l,амll l-pyпlt,

l ltr,tпtIItеttня ви lHaHttl r чо.ttltlriкlцiя -Lоtовuц

Ilрttппltеtttlя визнаttня t|ittаясових aK,гrtBiB вiдбувас,гься якщо:

. с,гроrt,ri'i прав на грошовi пOlоки, цtо Blt']lIalleHt yl\ltlBilMll договору (littаttсовсlго активу. закitl,tvtr'ься:

. псре]lааанlIя ()iIlансOвого aKTllB) вiдtlовljlit( критерiям прllпиllе!Iня;

. спI.]санIlrl (liнаttсовсrго акl,пl]у за рах),нок pcзepI]y.

Контроль зir переданtl]\,t активом вiдсутнiй. якщо сторона, якii,t цсi.l ак-гиВ лерсласl,ься, ]\1ас peit,Jlы]y зltогl iit,tt,

пl]одати неl]ов'язанiй третiй cTopoHi та Mtlzie здitjсttиr,и цеЙ прода)к в одностороlt}Iьо]\rу tlоря-rк1, беl
tlеобхiдностi встаl|овлюва,l,и додатковi обN{е)кення щодо такого передавання,

Якцtr конrроль l; (,ittансовилt ilKгltBoIt не зберiгаrrься. виlнання г]кOlО акIив) лрипltll1l{ться. illilKlll(,, \ l\:гJl

l,'iсре;liенttя Боl1,1р() lK| ,]а (hiIli]ltcoBll[t itKlllBov. пl)l,_lо[lп.}i'lь(я Й{)lо IJlllHaHllЧ \ \lc)t(,l\ l!o_1.1'l1,IlIl,i vlil(ll l1

llbol'l1\,

Рiзнtrця ltirtt балаtlсовокl вirр-гiстю фiнансовог0 ак'l,иву, Rи]llаченOlо нп да'гу прллltнсння ви]наilllя. l'а cy]\loI()

зобов'язання). вi,tобраltiаt,ться як 1!oxo]'lп або Rитра,1,1t вiд припtlttеttttя ви-jнання,

(DiHaHco8e jобов'я]аllня 1lб() iiого lliicl,иlta. llpltlll1Hя(, ttи,JIlill]a] ись ,lKUK) l'аке Jобов'язаН}lя ПoI'alllcllo.

.lll\,'lboвilHo.x';o сlпl'Б йl,Itl IiItli(,H:l|,Ilя l il lr l l l ' l l t l { l 
' 
l

L),]"-яNi llllIpallt :tбо Bttttati,p,,_ttl l ,1o\(lJil]\Ilt lJltгрillilltи Bi t ttpиttltttetttlя Blt'tH.lHHr. яьtuо oбvitt бtll).1,В|l\lll
(littallcoBtlпtи зобов'язаlItlя м и або зплiна упtов за tlliHattcoBltNl зобов'яза}lIlям вiлобраittас"гься в бухl,аJllсрськ()Nlt

вllзнаl] Ilя.

О tli t t кч cll 1lu в eiL t u о o| в u р tttoc ttt i

Справеллttва BapTicTb - tre цiна, яка бlла б оr,ришлана для пр0]lа)l(у активу ttбо сл_пачеlIц ]а llcpe,,lall)

{oi(,R'rlrilHllЯ U \l(;Ii:l\ Il)illllilKlLil, ttto l.ttiicHttv lЬся П {Blt'{illllll'\1\ п,,ря tKv rli;t, }ll:lcllllKil\lll pllllt,\ l1.1 litl\

irбо на ocHoBttlilM1 P1.1HK! для таких aKTlll]iB чll lобов'я}аllь, аб() rit 1мов BiltcyTttrrcTi t,cHoBHo|(l PllllK! lla

ttаiiбiльLtt вttгiдном5,рlrlIку лля TaKttx акr,ивiв,га зобOв'язаllь, l-рупil tloBtttttta ]\4а'lи.llосl'уIl .цо ocH()!lll()lo ilJ(|

найбiльut вигiднtrго ptllrK1,,

,titot ь r cBtril IliliiKг.lulll\ (liollt)]\lillllll\ ll! lcl)u(.l\,

OuittKitcпpitucдлttBtliBltpToctitleq)illitll(t)ll()l\]il!illtU\ вгil\0U}l {]liltIlIc,Ib\lIilcllltKil гtlllh) lclleг\tlJlIlcK\llt(,\t,lllti

itttur.lпty y,tactttlKl,pllllKy, якltй би викорttс,lювував цеil aKl,118 шlQнililкраLllе й щоttайе(lск,l,ttвttiutс,
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пl,Ат <клрл l вськиЙ млш и ноБудl вtlи Й ]Аlj()л ll

Il l,им lтки д() консол lдовАноi Фl lIлl]соl]()i зlll1,1 IOcTl
c]all0]!t на ] l l,р)лlIя 20l9 ptlKr l,а 1.1 Pili. tll0 lаl,iнllllвся l|,l 1,1lHiIlIcI1},лit,I,y

(у,I,пся,lах грl,вень. якUlо llc вка}ан0 illuIe)

I11\пil з.lс,l.,(,)l})(' lilKi \l(lo,1ll (,цilllill. якi l .lopc,ltlll\tlt ,il oбc1.1Bllll. lll\l !к.l.Ulисrl. i:Lпя якtIх ]lr,t'|)1,1,i LIlli.

_r,,ct.,ttti _t.t,t (]UillKlt (llр.lведлltвоi в:rl1I,)сгi. pJiov l цl!\! vJIicll\1il l1,1l(J BllhoPlli'loB)lollll bi lIltlB1,1,1i

cttoctcpc,KlBatti trsiднi :l.tHi ta lttiHir.la;tыt,r вltliорис'lоR)lоllи lleLl!oLl(pcr()Bdlli ttxi tHi :tlttli,

Yci lrKttlBtt lil ,абов'я,tанllrl. llllя спрilве_lлl!вд варгiсrь ottiHпlr tt,ся пбо p,rtKpttBa, tься 1 rIlittattcobiй tt,itrt,rcti.

к. t.rct tr|liKl c. ься. яli oпltcilH() Illl7Klle.8 i( р]р\ iT справе]л ивtli ultp t.lc t i l lil t,L ll(,lli в\ 1-1I lll \ л:lI ll l\ l ii й Hll]lill,)li, llllJllr,
яlii с cyl"l,cBltN1ll для ви]\liрlовання сIlра8едливоJ BaPIocTi в ttijl0!)':

. 
11ine1,1, I l(oItt|lrB:rHrtцllill{llc!i(,гltlollll1,1)llililhг,llзIlll\гllllь.l\,l'lяitt'tttlt'tttttx:lKllll]lllili\ljl'\'lj|r't||||,

. piBcltb ] М(lд(.li t)LLilllill. в яNll\ i(tLJllli ]]JIя uцillKll cttpltBe_t:ttttrt,i BitpIt,(ll Bll\iлlll _lilllI llc lillli, l1.1,

стосуtоться ни)(чоi icpapxii, яl(i € пряNtо або опосерелковано спостсрсжуваIlимrt на риllку л]trl пеl]llого

ак1,11tsу або зобов'я3анltя.

. piBellb j - Моделiоцill}iи. В якttх iсгогнi для Uцiнки спрJUедлllвоi BJplocli Bllxi_llli llxlIi цс ,lillli. U.,l

стос)lогь(ч llll)K,lt)T i{ pap\il'. якi нссспосtереr()вi]IIи\tинариtlкудляпевlIоlоакгlltl)'tи1.1боt,'яl.,ttttя,

CltlcoBtto aK1.1jBiB,l.a зобов'язаilь. якi переоцiнlоl(rгься у (lirtirrtcoBiii звi1,1lос'гi Ila llсрiодl1,1нiй ocll()Bi. l'l)\llll
вltзll|iча( необхiлltiс,t,ь iхньогtr пер('всlеtlня пtiiK рiвня,lttI ]lricp(rl i( papxii, пов1l)рllо аllалi]),lоtlll K,гtactt(littattito

('lil (\'ll,,I{i icloIHtlx -t.tttttl llilйlltln('l(llo рiRllя, ялii ( i(l(,lllll\tll L,Iя {,lliIl}ill (ll|1,1I{i 1,1Illl()l'B,tгtrr,ri tr lli ll,\l\ | ll

tiillцi кt)r(lIого -]вiтtiсrго перirl:tу.

]чп чсц

ЗаItilси otliHtotor.b за ]\1elllllolo,} l,ilKllx.ltBox Be]ll1llllil; собiварl icTttr або чистоtо BapTicTlo pca.ili]alliJ, llttc'r'otr.t

п,lptictt(' |.lclt_ t i,tlrtll'i { polpil\)lllioU.l lJilpli(Ib llpt)лilrl() пil llilc ,tBиllilitllol' l0(пoJilP(1.lil,'i llя,l1,1l(,uli Jil

BIlpi]\\ BilllllrII IloIlepe,]llb\) оцlнеllIt\ BllIl]a'] llil j:lB(l]lllellllя 1.1 ll(lllcГ( lHl/n lllLillclItl\ Bltllr.tttt tt.t l'ir t

r,iбrвlрriсгr, lilllil(lB пO]рil\.lв)'СlЬСЯ ''il ПРltНullП(lм r.cpe_tttbr.li lJapl\lcIi 1.1 llгiI\oB)l lllllгilIll l1.1 llnll lJ.llljllr
,JaIlacil], iх loc-l,aBKy _цо Njiсця po]TalljyBalIHя,Ia привслення,lо по'lоltllого c'lally, BapTiclb ]1lllacitj B]lncllo1l

OtlitlKa Bap,tclc,t,i вttб1,1rя заltirсiв вiдбувас,гься ]zl

rrulttl:rIlt,,cti вi,,]пllв| |||ll| \) IlllllIlli .:lIlilciB. lJЯ

собiва11,1clc,t i.

ljlolttoBi кочtпtч ttlц i.l еквiво.,lеllпlц

lpOlU.,Ri liolUlll 1,1 l\(KtllBil.1cIllltBhJ|I(l,Iil|tllbtil,1Ulll BOilllliil\. l\lliIlli(lBl ll\llll\,lli li(lllllll l l('llll{llГ,l l l.(I\llIillll\,

! Il)(tKL,\l ll\ll'.llllellllя \tсllше lPb{)\ \tiсяUill

I p1,1I|(lBl Ktlmlll IJ|\,llo,1illtllL гоtiпк,lвI гг,rutr,вi Kol,,lll i b(lllllll \ ,1,1,1b:l\ I,lillll,:l lil1,1l ll\l'|||ll|{|l\ ]tlI|||,|'

li(,lllt(l)l\|l1.1lli \ l]i l,,\ti(\\1|l ln(lllll,nIt\ b.,utt,rr,яtlt j\l1.11,1li l(l lIt,tl|'l'IHll|(t П,lJllK\ l\IihИ B.|ttl,'.'Il, l'|.|,itr;t t,'ttt.t

II1(lIU()|)l|\K.)U|||Hlr|,lt'i'Г.r,|,iI,1'll^'Ч.:l(lll).lt{(lЛlll!\tl('llitl'li\ll(l

ОреllОп

J[\ll,,Bip ( tl[r(H'lHlllt,ttt rticrttгbolrelt,l\. якшо tsill П(Pe_litl llt):lB(l tillIlIPtt.||oB.lIIt K{,Plli,\llilllllя llilllll(|tlKlll\,lilll\l

aKIllBoNl проl,яl,о\4 tlевlltlго IIерiод)/llас}'в обNlill на KoNllleHcaцilo, flltя tltlл,.lBt,p1. якиi, (. i6{l Nli(llllb opell-,l\.

li(,r\llllli Ko\llI(lHcHI op(ll:lll ll _llllt,8(,Pi t)ilJlililllJ){,ll,\я 1||j (\ГсlI Iit llKPc\l(l Llj l 1,1l\1.1tlll(lllill. .,IIl llj ll\'jl ,1,1lj ,

oг(l1,10lo llыtlо L\)гl\вtlrr\. ohpi}l I]ltпilJKib. hoJlt {ac|{lcoB\( ll,(rl (llllI(:lllIljl llип.,lс I.г.llillt,lllllll Ilгlli-i()\l

Група вItрiшrrла, зil класо 1базовсlго ак,гttву. не р()зме)i(овуватlt KoMпoHelI,1,1Ij ll() не поR'r]аtIi ] opcllj()K). lir

ореlIд1.1. а HilTo]\licTb обiiко8уRill,1l Korillllii ко]\1понеIlт оре}lлtl Til буjlь-якi пов'яЗltнi ] llIlNl KO\Ill0lIell'Гll. liK) lic

пов'я]цlli ] оl]еllлоlо. яli c:.lltHllй KoNlп0llellт орен,rи, Груltа об-пiковуr вll,грll,гll. Lцо K()л1Ilcltcvlo,I,b tioltrtt,t,lr,tti

tlJlaTe)Ki, ()\Op0lI), opeHjloBallll\ Ill]пNliuLеllь la ilIllli полiбl]i Rl1-1pillll l1.1 \ lрll\lilllllя, ,,Kncltl' tзi I tlcIl()Bll() ()

blllllilloll,(я ь ruiti ttl,t, lll\llt]\ I|-ll t:r lt]tttbtt п vtl\tclll l'\ llll1,1lbll\,l1,1)',

l'pltIl trtt,rtt;rt ,lPeHJlli ll,,litl()ii як BltlPalIl tt:l ttlrяrto,tittittltiir {l\ll(,Bi l,гlllrl()v (lI\nK\ l'l\c||lll l',)l j.,l('11(lIllll

орендll. яlii с KOpo1,1iOcl роко в Il]\I l t (c,lP()li орсllдlt до l2 пriслuiв), IIрttiittя,lю pilUcllltll ]ilcll)coI]\,Ilill'll llc

вtttt_,ltочсння lля Bcix tlttдiB баlовtlх aKTttBiB, I]ик-,]t(),lе}tня засl,()совусl'ьс,l TaKo7i -цJl'l ореllли. ]1l Яl(оl(1 ;il!(lIlllii

ilK].Ill] ( \lалоlliI|нlIпr (Bap,lic,t.b LlоRого llK,гпa\,cl,ilIl0l]llTb ]\IcIlllle lз0l,tlсяll грlll}еllь),

такими метолами: для готовоi продукцii - iленти(liкованот
матерiалiв 1а iнших видiв ,}апасiв - середньо,,ва)кеноl
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пl,лт (кАI,л l l]ськи Й мАш и ноБудl I]ни Й ]лl]оj(,

llримlтки до консолlдовАноi ФIнАнсовоi звlтностI
cTaнo]\l на Э l грудня 20l9 poKy,r,a за piK. шо закil]чllвся на заз аtlсну даlу
(},тllсячах гривень, якщо tle вказано iнше)

Л ктив з права liоDис,гувапнл

корltс-г\'вltн lIя с KJliiлil('l'bcrl -]:

. су]\1и первiсtlоТоцilIкl,t opcH]llI()lo зобов'лlаttt,tя;

. б),,,lь_яKtlxорсllдltllxflлатеп(iв.здiйсt]ellIlxIIа.абол()jta],1tпоtlа]l(yopctIl1ll.зцвllрах),ванllя|l 
(Iгl)l1N11lllll\

cr tlпtу-,liв :tcl opeltlll;
о 61.lь-яьi ПepBl\lli прлvi BtttplitIlt. ttr-lHccetti ()реltдilрс\l: lil

. olliHKy витрат, якi бу,лу-t ь понесеtti ореllдарем пiд час демон,tа}ку r'a перемiщення базового ак,гttвч,

вiдвовлеlttrя плiсця. на якому Bitl ро,]ташоваllий. або вiдllов,ltенttя базовоt,о atlTItB1' jK) c'l'illt),. lll()

вI]N{агасться чl\lова]\,lи орсндlt,

llадалi ореtIдар ollitttoc aKTttB ,] lIpaBa KopltcT),BilllHя. ]acTocoByIotllt N]oлcjlb соб i8ap'l сlc,I,i:

. з вllрахуl]аllllяпt буль-якrэi llaKoпLilleHo'i аltjор-гllзацii'tа буJlь-яких llaKolIlillell1,1x збп'гкiв Btt.rultiTtrl

]Nlеншеllllя KopttcHocTi; Tit

. з коригуRаннялл tta буль-яку tlepeouiHky оренлtlого зобов'язаllllя,

Дплортttзацiя }tараховус,l.ься iз зirсr,осуванняпл виNlог МсБО lб <ocHoBHi засобt,t>. з урахуt]аIltlяl!1 tlас,l,),IlLlого -

лкLцоореlIjLаперс]li}спра8Oвrtасttос-t.ilIаба]оВийакТljвоРсllдltРlоllilIlрllьillцi(lП(lN\(l|)еllttt.rбол.кtrlLl
сtlбiвартiс.l-ь ilKTljBy з правil корис,IуааlllIя вi,,tобрап(а( lой (laK-t', uк) ореllдар скорисl'ас,гьс'l N1o./K,lIlllJlc1,1o llol1)

придбатl.t.,lо ореllдар ]\1ас ilNlopTl.t]yBa,Ill акl,иR з прilва кор l.tcтyBa tI!tя вiл laTrt llоllа,гк) ореlIлl, i ,rcr KiHtut c,t,lliltt1,

:lNlllb} ,llI\.lBI litll)ll(l)Rillll1,1 ,lil Killclll, \,ll1,1b\ 1,1)cll]lll,

Opett_,lttc зобов'язанrtя

с,tавк) jlодатковllх запозlltеttь Групtl.

с]авкадодаl.кOвltх]ilло.]llllень_с,гавкавiлсtlt,ка.якl,Групаспла1,ItJlilб.ttкlбtIозtt,Ittt'пгtаttlОЛiбНttЙtl|rutlir
полiбним забезllеllе}ItIяNl коulтiв. якi trеобхiдtti лля r,огit. щоб oTpltпl! ги il!il tlB. ,llt Bapt icTto п()jiбниil ,lLo ак гlll]!

! l lp.ltJa b\lptlu l ) tJ]ltIlя til по,liбнll\ ett,.lttL,rti'tlt ttl ) пt.lв

H:l дJ l) п0,Iirlк) opel1,1ll op.l1_1HI ltл.tIелit. вллtо,tенi в ottiHпr rrpettlrrolo (,lбоп'л {illlHr, сN lll IitItlll,c}l { l,K.l1,1ll,i\

далi luia.t.elKiB за право впкорпс1ання базового aKl'1.1BY про'гяг(lм c,l,poцy 0реl]ди. якi не бу1ttt cll]Iallelli lr,l lJ]}

|lоllа.гку opellлl]:

с (lir<cclBattilulal.e)I(i, зOкреN{а lro clTi (liKcoBatii п;Ia,t,e;t;i. за Btlгll\)t].llll1,1ll (l1 tь-япttr clllNl\,lilr к) opclIjL1l-

ttlo lti]lля гаIо'l,ь oTpl tпlatt tttt'l,

. rrlttti r_lpcH llli п liller(l. якi tlt.lerKlrtb Bi_r tH_tcbc1 llll (lilBKll. пегвiсtt,l ,,tttttc,ti { 8ltKOpll!',ill!ll)l\l 1.11.1' \'

itt:teKc1,,ttt сl,ilвl(и Ila лilт\, пorla'I,Iiy ()рсндll;

. cyIl. tIl(). як tl,tiк},tTt,ся. бl_tlтt, cttlta,tettt ()PcL|_lilпc\I l.r tir1lltt,r,iяпlIt -liKBi,,tattiiittoi Ball'irlc ti:

о цitt\ BttKottattIlя Ilo)lijlllBocTi llрl1,1баl]llл, яliltк) opcll]lal) tlбгр\,tl,говаlIо влевtlсttиii IJ 11)Nl\" ltK) l]lll

скорпс lас,tься laliQI()i га

. Itлttl.citti в paxylloK ltlтрафiR ]l1 llplt]lllllcHl]я ореllлll. якllto clpoli opcll]пl I]ijlобрil)l(а( pclr tilltttitt,

()pel]jlapeN1 \1orlUllIBoc,l,i пl]tllll1Hellllя opel]jlп.

сll(|)l(иR';ll\ tlitt. tI:Ilttcltli, пLlв'яtlitIi l eli1,1llHllol(l (I.1вкою Bl l(оIN.l {l:lN{,lo lrK LltsOI(l. lrtrr, .l.'l:tt.,it,t. ltKt

зплiнIою,гься зi зMiHaMtl ринковпх орендlll]х ставок,

l lara,li opeH:rap orli]lloc орснлllе зобов'яза}tнtt:

. збi-llьlUYlочlt ба_ttttнсов1, BaP'l'icl ь з blc-t'tlto вillобразttтll llp('}llelil ]ll орсl1.ILllllNl ,]обов'язiilllIяNl:

. ]\lснlll\/к)lIllбалансовt,ва1,1-t,iс,t,ьзrtс,lюкlвi:кlбрази'ttt ljLiii(ll(lll"1lct ,ttti tt,L,tlc',t:i: tr

або l Nlc гttI() в i:кrбраз r t,r,tl ttс1,1ег:tяrtr,тi tto clr i (liticoBatti opctt"ltti tL t,t tc,t, i

C,l,clpitrKa l[l з J9
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lIl,AT (клрлlвськиЙ мАшиноБудl l]ниЙ }Allt)! л

примlтки до консолlдовАноi ФIнАнсовоi звlтностl
с,гано]\1 Ha]l грулня 20l9 рокута jJ piK. шU laKilt,lllBcrl HiI ,1il ]Hitllel]y лату
(\ Ilt(чllа\ ГI1llllеlll,. llкцLо ll( Bl\il].llltl illUIc)

ПiсJlrl лати пOчатку оренлrl орендар визнас у прrlбуlку або збllтку oKpiM в1,1]3дкil]. колll ui BI1,1,1,]al,1t

вклlrlllаю'l'ься в балilliсову BapTicTb iltltlого активу, застосовуюllI1 iltmi BijлosiдllicтilHllJp,lи

. проценти за орендним зобов'язанням;,га

. зNliн}li оренднi платежi, нс включеlli в ouiHKy ореltлtrого зобов'язання у тому перiолi, уrtко]!1у c-I,aJlitcя

подiя,lи yмaBll. якi спри.lинtlли здiйснення таких пJtа,tежiв,

I-1ереоцiнкil ореttдllого 3обов'язаннll

[liслл дати ltorla,|.Ky оренjiи ореtlдilр Bltjпi](,c)NIv лcpcollIllKll UpellxHoI! зсlбов'язанltrt як корllгуваllllя aK,t,ltl]v,J

llpaBa кор1.1с-l.уt]ilLl11я, ОдllаК якцо баIаllсова Birp't'ic гь aKrtlB1',] права KopllcIyl}ilIlIlя ]]!1снlllилас' ,lt' tt)ltlt i

вi.лбувасться полiljlыlIе з]\1еtIшенl]я oItillKи орендногO'Jобов'язанrlя. lt) opellriIP l]lllllir бv.lь-я!i\ гr(llIгу c),^,tll

п<]1e()Uilllil, 1 лрtl61 r Kr lrrjrl rбtttKl

Opeturap переоцittlос opelljllle зобов'язання, дисконl,уlоllи гtсрсtляttlтi opctt.lHi плlтеа<i , llllliopltc,гalIllr]\,l

пере l,JlrlHy-i,oi cTaBNIl дtlскол1l'У! яliщо l]llкOнусться бу;tь-яка з TitKt,tx двох yNloB:

о зпliнtrвсл c,l,poK ореIIди. ореItдар визнir,tас, персг,ttлttутi opetttlHi trлir'ге;t;i lli] ocllolli п'.р(,l]lrlll)-lоl\)

строку opeHltl, абrl

. зпtiltttлirся оцiнка l\ oi,liJl п l]oc,t,i llрllдбаllllя ба]оl]ого акl иву, ОреIlдар Nlac I]ll,]IlаllIl,ги псрегляtI\t,l (l11cli llli
tt.tltteitii r v,,.toto tri:lt,t'illlt,rи t tt lltiH} с)v. шо \|illQlb б1 lи cttлl'tetti 1 pati вик.rрисllttttlя rtOilt'tttrr,'. ti

прttдбання,

Група пepeouitltoc орендне ,]обов'rзitlIня ч.lляхом дискоtt,l,ування лерсглrIrlутих 0рсн/l их плаl,с;tiiв- яt;Lttt,

зNliнилtlся лrайбlтнi opeHlHi tt,raTeltti вttаслiдок змiни iнлексу або ставки, якi булл вrtкористаtti.ljlя Bt1,]lIallellllrl

t.itKtlx плателtiв. Група переочiнюс оревдttе зобов'язаllllя з MeTolo вiлобразити ui перег-,tянутi оренлнi пTtlrTcitli

BlгlHilltil( л(реl,,lян1 tio;rett,rtti плаI(r(l ,1Jtя решlи сгрок) tlpcH lll Hil o(ll(\Bl ll('pel lЯll) llt\ Jt)l(lBlГllll\ jl litlcniill,

.kt pat с, ttt ров о t t tt it Ktt п i ttttt., t

(DiHallcol}i ittc,гpyпrctt ги. Bt.tпl utelli I(tlпlltatticttl. класttt|liкуtоr,ься як BJlacllиii Kallil,a.il,

llul1.1ltlпu ttyttttiBttut;tt.rt. ]ttittB'lt лtttttlt пl, lll'l!l,iitllu-\ Bl!L,L,K,l,\'

Il)),lla ]дiiiснlоС BHecKtl 5,вiлноtuеtttti свсliх ttpaцiBHtrKiB /to Лсрitiавtlrlt1) llеlIсiйного (lilH.,t1, yKpaitltt. l}ttc,cKtt

гlUJгil\l,в\,l{JILUя ,,к вiлсогкtt Bi,l tt.t1.1,ttt,,t Bit,,l{,Blll lilptjuilIloi llл,llll i в, IllоLяlь(я lli! BltlpJIll 11,1,, 11cpi,r 1r r

чко\,\ вilнllU\лlt Il(ltlcielli, /[rr ratKuBi ltellcl'i 1.1 lltUIl Bl!Haloг\(l]llt llIU_l)l 1ill\lll'lelllI! tl'r.]t,Br,t tiялt,tt,rt t|,lli l1,1l., l,

в заробiгн1, Iljlа,гу та лоR'я,]анi ] H(lo Hilpit\\ llllllllя в консолi,,lовlпопtу зBiTi п1'lо гtрttбlr'кtr i ЗбItrКtr.

llutt.ttttttц ll!цlцiвlluкll,ц. lttбtlв'я utпtt>t llo ltL,ll(iйltu-t tllll1,1lllllll.t

I рlпа приiirrас )'t.rcIb в ,обrlв'я'rкrlв\)\t\ _]ержаВtlOМ) llен(iйнt)\l\ планt li Bt гJllt)вл(lIiivtl BllIlЛaIJ\tll }li\l'й

ttередбачас пelIcil'iHi BI.]llJlaTl1 лраttiвrlикалt, цо,]айнятi на робоlах з осOбJlиво шкiшlивиNlи i ocoбltltBtt Ba;tttittltи

rlloBltltи праui, зобllв'я j,lнllя. Ull]llillll lj K,lllc0.1iJ.lBaHurl1 lBiti Ilpo (I)lH.rll\.oljllll cIilH шtl I(, п(llcll'llll\ ll1,1llil] 1,

8сl.ановленllми l]l1пла,l,а\llt. ( 1еперlllltlы,lо BJpIicTlQ {lчlк\ваtttlх пtаtйбуrнiх tlJla-|'e2(iB. ttcoбxi-tttttr .t,tlt

|\l{ni\\llKгj:r Jilб()rrloBirнiclk,. ll|t) B||tIllti!|l I] pcl\,lLIilli lli|,1illlll' ll()j,l\I lll)illllllllllbll\l \ | | { l I l l ' | | j l | \ l \ ll|

попере:rнir ttерiilлах,, Зобов'я3аIItlr п,r пснсirjнtlх Bllппitlil\ р(l]рil\()в\rкугься llLopoK),,

lloпrctп|iti tt i lобов'я tч tt ttlt

Поr.еtlttiпнiзобов'язанн,l не в iдображаtо,гься в K0llco.liдован iй фiнансоsiй rвiгнос'Ii,3а виllя-ГкilМ BИtlaltttitt. K,tlttr

ictllt irпrовiрнiсr,ь,I1)го. tцо.lля погашенIlЯ зсlбов'язаttия буле ltо,грiбrrо вrlбу-г,t,lt pccl,pciB. якi B'гi';ttottrtb r c,,.ii

собоIо eKotttllt iч tti вltгоlll, с Itiuloii\loBipHolrr,

Гtро,tягопr 20l8-20l9 poKiB ['рупа нс N{ала l,aк1,1x зобов'язань.

lJ al пl lr ! lll u,ч п о] ц кч.l ! u

ГруtIа калiталiзl,С I]lITPaTlt за ПОЗИКаltltl, якi MaroTb беlпосередltt вiднt-lшеttttя 
"ltl 

прttлбаttttя, бytiBIttttltBa або

виробttпttтва квалiфiкованtlх aKTIIBiB. як,tастtttlа BapTocTi цього акr,иву, Itlшi вttтра-гlr на по]ttки l]ll3llalo1,bc,l'lli

tsllтраl,п в NloNreHT ix вLник}lення,

ClrrlpittKlr l9 l J9
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прАт <KAl,JI l ltськи Й мАш и tlоБудl вн и Й ],\It()л,,

прим lтки до консол lдовАноi ФlнАнсовоi звIтностI
станом на 3l груаня 20l9 рокута за pik, що закiнчився на зазначенудату
(у тисячах Фивень, якщо не вказано iнше)

Рфарвu

Резерви визнаютЬся, якщО Група маС поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виtlиlUlо

""uanionn 
минулоТ подii, € значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне буде

вiдволiканнЯ економiчних вигод, i пtоlке бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Груttа

плану€ одержати вiдшкодування деяко'i частини або ycix резервiв, наприклад, за договором страхування,

вiлшкодування визна€ться як окремий актив, ?t].Ie тiльки у тому випадку, коли одержання вiлшколування tte

пiллягас cyllHiBy. Витрата, щО вiдноситьсЯ до резерву, вiдображасться у звiтi про сукулний лохiл за перiол за

вирахуванням вiдшкодування. Якцо вплив Bapтocтi грошей у часi с iстотним, резерви дисконтуються за

поточною ставкою до оподаткування, яка вiдобража€ поточну ринкову ouiHKy BapTocTi грошей в часi, i, якщо

необхiдно, ризики, властивi виконанню таких зобов'язань. Якщо застосовусться дисконтування. 'rо

,rбiльшення 
резерву З часом визнасться як витрати на фiнансування.

Дохil'l оЬ tloeoooplB з K,liO!пlI:\||l

Група визна€ дохiд, коли (або у Mipy того,
обiчяний товар або послугу (тобто актив)
о,гриму€ к()нтроль над таким активо]\,l.

як) вона задовольняе зOбов'язання tцодо виконання, передаlочt]

клiсптовi. Актив лередас,tься, коли (або у Mipy того, як) KrticHT

l(он,l.роль llад aKTltRoM o]Hilrla€ ]да,гнiс,],ь l(epyBal,rl вrtкорисl,аlIlIям ilк,гиву та 0,1римуваl1,1 практи(tно Bcl() рсu],l)

вигiд вiд нього, Кон.гроль вклюllа( в себе cгtpclltoarttic,l ь -}аборонити itlшt,lм суб'ск'гам госIlолilрlованtIя

Kcpyg?lTlj викорисТаllпя]!l акlиt]У laотримува,lИ вltгtlди вiд lIbo1,o. Вигоди вiд ак-lлву це п(rгeHlLiiilli l|)r)U]l,Bi

потоки (ltilлходжеlll]я гроl]lов1,1\ ttоштiв або екrrllо]\,liя грOL]]ових к,.lшгiв, якl вllб)ваlоll,). якi пtt,:'t,yTb б)rtt

cl,гptlпtirlli бсзгtосередньо ч и опосерелковано,

Визнання доходу зit договораl\1ll ] кл icl iTaM Il лрохчдltть ]it Hilc l)'п llolo молелlllо iз tt'лтIt KpoKiB:

. крок l; lдентиd)iкацiя договор);

. крок 2: Iлен,ги(liкачiя зобов'язань. що ltiлttягаlоть Bиl(ottaHl]lo tt раl"ках.ILогов()ру:

. }iгоh .i: Bltlllii,teHHq ttittIt оперltlii:

. крок 4: Розподjл цiни операцi'i на ]обов'яза}lня, tцо tliд.llягакrгь BиKollal]Hloi

. крOк 5: Визнання вt.lручки.

ПDодаrкi ToBapiB

l]oxi,,t Bi;r реал iзашii ,t,tlBapiB 8ltl}ta(.'t,bcя. кол ll ГруIlа peiul irувirла l rrBlrp Klti, tt tr ,

,tacTtttta цiнtr r,раttзакчiТ повltнна бVl,1l розtlо:riлеttаt (llаllр1.1}iлал. гараtll,ii), При Bttзtta,teHtti цitlи \'lодll lla

пролurtl. lр\п.l Bpil\(,B)l н.tслi,tкtt lrliHtt,l'i llil11l,tc'Ii. icll\BilHlt' lllil'lllll\ r|litt.ttl,.,'Bttr Kll\1П(lll(Hli8, ll( l|'lll||(ll|]

ttопtпеttсацi'i,l,а l] ll l llt гороjlу. trю пiдlягас сллатi K.rtictlTy (якulо lirкa (),

(i)'З,\li1l1!l Kl )-1l п е 11(,l1l liя

'lкшо 
комllсll(ilцiЯ. оi,iцяна в Д()l()ВОРi. uБлtоlliк JMitlll) веJtиllин). Грlла tluiHKx (}м) Ku]\llIell(dllli. llil Jlb\

суб'скт госпtlларtо8ання ]\1атиI!1е право в обмiн на переда,lу обiцяних ToBapiB irбсr tlослуг клit HToBi,

I]еличиIlа компенсацi'i моltiе ,]мiнюватttся зlлеrкно вiд Jниr(ок, дllчконтiв, наtбраних б;t_пiв. цiнових гlос,гулOк.

с1,11мулiв, бOнусiв ]а резуль,гатаNll] робо,l,t1, штра()iв або ittutttx ttодiбtl1,1х,tttнникiв, ()бiцяttаt ttollttcHcalli' Iilii(j,l,

Ilo)l(e JIlilIhlL].ltllcr|. якlll0 llг.lBo lP\llll llil ко\lп(llсаuilо ,,i!,l(iKlllL Ri l llilctilllllя lпitl tlr:ttltc't.tItttя tt.'t,tt.,l'

повернеllня, або фiксовану cylty обilшно як бсlнус за пoKa,tilllKl|,,liяльttо,:гi ll().10cillllcLltlItltlcBl]()lL, lt\6cni)

Група включас в LtiHv операttii (IacтllHy або Bcto 8елиtlиIIу зMiгtttoi Kt)п,tпeltcatti'i rrише якщо icHl,r Bt,tcrэKa

ймtlвiрнiсть-l.ого. uK} KoJtп lIевll-]наченiсть. Ilоа'язана зi злtiннlltil Kolttlettcatlicto. бу:tе в octtilBHtlrll,BllPilil(]lil,

iс,t,о,гногtl сr,орнування cyNrl,t визнаllоI,о кчмуля-l,ивLIого дохо,tу нс вiлбllс,tьtя,

l lpaBa н1] IlоRерllеI]Ilя

Nlсl.од оlliкчваногО lHaLle ltllя лJlя ollill Ktt ,t r.ltlapiB. я tii tre булу гь tttlBepH1 I l. ос Б iJlbK lt uей ]!Ic lол llJ Й bPitlll1,1] ,lllll()N]

переitба,lаti сr,пl1, 'rrtittяtli BapTOc,l,i. lIa яti1, I-рl'па б1']tе пtirтtt IlpaBo, l[Jlя ,tюва1,1iв. якi. як o,Iitt)c,lbcl, ,]) tr tt

CTopiHKa 20 з J9
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пl,Ат (кАI,лlllськиЙ мАшиноБудIt]ниЙ ]А вод ll

примIтки до консолIдовАноi ФIнднсовоi звlтностl
cTilHoIl }la 3 l грl,лrrя 20l9 року та ]il pi}i. шо lilкiн,lIlвся l]a ,il lllittl(ll), ла,l,)i
() lll(яllil\ lpltBellb. яl{шо ttc BKltlltHu iBttt<)

( i i ) I(,л1 lJп1 l l uil lio.1l t1()1lel l п1 4) i llll ll c.\\JLl] l l lrl

I-рупа ]асг()сову( llpaKl,11llHllii IlpltiiONt. ltKllii tle ttсрс]tбirчас обов'я,]кового корllг),вitllн' ilбituttltri с)пltt

коьлпеttсацiТ ] ]\1e],olo урахуDання iсl,оl,ного коNлпонен,l,а dlittaItcyBltHHя, якlцо ['p)lli1 очiкус. lia NloNtclll,

Yкладеltllя договору. utсl перitrд пt i>lt ,tacoN1, коли Г'рупа lIсредас tlбiцяltиt:i ,t,овар або послугу liлi( ll-K)Bi. ,га ,lacorl.

колtl к_лiснт платить за,l,акIlй товар абrr пtlслугу, стаltовитиме не бiлыttе олнсlго року,

Корltг),lо,I1.1 обiuяrlу велttчtлtlу коNлпенсаuiТ задля урахуваl]llя icToTHclt'o KoNlпollel1,1,a t|liнансуваtltlя. 1-1lугtа

K\lpll!T)( ГЬСЯ clJBKol\) _lllcb('lll)lJJHllя. ,lKfl ].lсtосOв)вil,1.1сЯ i в t)liРеviЙ опсрltuii dllHlttu5B(lHHя \tl/l\ с)()'( n lU\I

господцрlованltЯ Til iiого клiсн,],оNl на мtl]\1ен]' ук,qадеtlнЯ лоl,()вору, Ilя сlавка вiдобраrкаl'иltе K1,1cltttttti

характерljстиК c.lopoн1.1, яка одер)(ус фiнirнсуваttня За договором, a,t,aKoiK буlь-яку зас'гав!' або ]tlбc]llc,lellllrl.
llilлilHi KjlicH,IoNj або Групою, у TOlt) чllс]ll aKTttBtl. перс_ltанi ]а дOговороll,

ГараllтiТ

Якщсl KiIicHT лtас шtоrклпвiсl,ь прилбатtl гарантiю окремо (нагlрl.tклад, тому що прtr гаран,гitо або ii rtirr1

]lоNlоRляlоться окремо). r'o така гарilнтiя t вiдокремлсноtо послугоlо, оскiлькп Груrtа обilшс rlадаllI llос,'l)'г}

K:ticH,loBi i1одаткtlво lo гараttтii. яка ttадасl,ься в!lробнrtкоNl товар},, За l,аких обс-t,авtltt. Груltа об;tiковlr t,,'ii tчrrr

гapatt,l,ittl як зобов'язання lцодо викQliJння iроlполiляt ,1х(11111у цiни clttepattii tta 'гакс ']обtltl'язlttttIlt ttцlrцl

tsпконаllllя. /]oxi;r Bi.l надаllI]я TaKoJ гi]рантiI виlнil( lься l плllll(ll\I llacy.

Поданttя

]а догоаорON1 та oIUlal,olo, здiйсtlеlttltо KJli(lI-IoNl, l-pylla 8iлобраа(а. будь-якi безl,rttlвrti ltpaBa tta KollttcHcllLLilt,

llliпc\tt\ rK .]criit.lpct,K) jilбtlpll,Billli(lb,

ЯкuLо клiснт плаl,ить ко]\lпенсашilо абсl Група l\1ac право на с),му KoI1лeнcaLtii, яка с безумовllоlо (гобlо (,

rcбittlpcbKoпr liru()pIoBaHic,llo). Грулil. перш lli)li llсредавillIl I0Bip або пос,l},l\ клl{ tttoBi. rt:r, ||l l(,i,Гil{l|1,1

]lоговiр яК конl,рактне ]обов'язанllя. H.l lilTy lдlй(неllНЯ llпп.lгll lIll ]LaTy. ко.]lи оплаl,а Njaa б)"гll ]jLii]cllcllil
(за:rслtно вiд тогll, яка дiIIа ранiше),

'lкшо 
Група BlrKoнyc передаllу ToBltpiB tl послlг клiсttт5 .ro tого. як кtli(:н,г сллати'гь комлеttсацilО абО Д0 l1)го.

як llacTaltc да,га сл,lа-1,1l TaKoi коNjпснсацii. l'рупа вiлобраiкас логовiр в облiку як KollTpaKl'HIlil аК'Гl]В. ]lt

виl]r1,1'ко]\1 бу,rь-якиХ супl. BiloбpalteHtlx як лебiторська rабор гtrва н ic,l ь, I(онтрактttllй акl'ив tle гtlэаво l-pltttt
lla KoNlпeHcallilo в сlбпtill tta тoBa1,1tt або послуги. якi Коtчlпаttiл гtерсдltltll клitltгr,lri,

tIl,:rBtl ttlt K.lrtпcttc.tttil,,, ,jctrrtt,BHttпI. чк|IIll L,lя tLlt,,. ul.цi ll:l(l:1,1il ,1.1lit (ll'1,1lll IJli\,I N \ l \ l I l с l l L i l , l i l . l,(.',i\, lll"I
rlllll( п,lllll ,t:tc1, Грrttl BtIзttltr lcбitL,lrr:bKr iirбl)гlгов.llliсIL. )|кlцil Bnllil \til( lсllсГlllllll llП:lt{О llil (ll,],ll\, ll:llii'I,
llpll 1,oNry, l1l0 tlя сума у ivайбl"гttьому ]\ложе Iliдляга-1,1l повернснtIlо, Ipytta об:liковlt ,leail{,l)tbli\
зirбо ргова гtiсть вiдпtlвiдttо ло МС(DЗ 9,

П о ittпt о к п о п р ц б.|, пц, к

l ]о го,l l1llii п()jlа-г()li

llUl)(,liil,|\ Billlo|o ;l(, \lll)l,\1.1Hllrl l{ ,|b\l\ Il l)l llUtio l\LlilllIlч 8i l ll(l lillл()lJll\ ('|)|illl||r ilбo 1,1 ('IIЛillll |,ll'l.|||\l'li||\I

u1.1rrNll l 1.11,1lllll. пllttitttяliа,i,, !)гllJl)|||(|lI ttlt lBittt1 titIr

Вiдсr po,teHttii лодатtlк

Вiдстро,lений подаl,ок на lrрибуток нараховус1ься за ]\1етоло]\1 балаllсовлх зобов'язаttь за Bci]\1a,гиNlttacoBllIltl

рiзlltlцялли tla звirну дату мiж бttлансовою вартiстю aKTtlBiB i зобов'язань (-tля цiлей (liнаttсовilгсl oб:tiKr') га

вар.гiстtо у полаr'ковiй базi ак'гивiв i,rобов'язань, Вiлстро,tснi гtодаткilвi зобов'я]ання визttаttlгься l.r Bciпt.t

\lIl(,.lilIKllU\biillll\lll ,гIl\lllil((lBIl\tll 
г i'] I l Il l lч \l l t. Kllirl trttпlt:tKttr, к,,, ttt

. bi,lUl11(,llell\, lltl lillлt,ll( t,лi.,и',t ,.rttttrt 11llllllK.lI bllil(,l, l1,|i l l ( l 
' 
l] , \ , l \ , l l , 1,1ltl1.1lil,)l l\ tbi,t', ;r,il, ,rl.,t,,r',, .,,'.

зобов'я]анllя в lrlсrtодарськii.t r.lltcpaLlii. яtiа ttc с tlб'сднаttttяпл лoMttitttii]. iякс tta пtoltctI,t з,liiit,rrcrrrlя

tlпераuii tte вtlлttваt tti lla бухга,лтерськltii llрllб),гок. lti tta олrtjlа,tковувl]lIиii прllб),гок або збttlок- i

. пк)до,l.имl!ltсовtlх 1'liзtlttuь, llLов!.1lн(l(rltl,ся.trriнвесгtttLittrдо,ti1,1tti,гаассlцiйо8аlli пiлIlрllспrстllа. а l,aliori
{ l1.1ilБillo ),til. li\ clIi,lLHlй Jiял1,1lосl!. я|iш(l \talcPllllabк.l Ntlvllillllч \ltt}l(c |.lt||,lp().||!,bi1,1l г(,llll|],i l\ ,lil(l
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|,IPAT <кАI,л l ll(,ьки Й мАш и llоБудl l]ни Й ]Аll().гl,,

примlтки до консол lдовАноi ФlнАнсовоТ звIтностI
станом на 3 l грудня 20l9 року та ]а piк, що закiнчився на зазна(lену дату
(у тисячах Фивень, якщо не вказано iнше)

сторнування тимчасовоТ рiзничi, або icHyc значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде

c,lopHoBaHa у доступному для огляду майбутньому.

Вiлстро,lевi податковi активи виJнаються за BciMa опода] ков) ваllими I им Llасовим и рiзн и uяv и i перенессt tим tt

на наступнi перiоли невикорИстаних лодатковИх пiльг га лодаткових збиткiв, якцо icHyc йvoBipllicTb
отримання неоподатковуваноr,о rtрибутку, вiдносно якого можна застосувати вiд'смну тимчасову рiзнtlutо. а
,гакож використовувати полаlковi пiльги iподаrковj збитки. пepr:Hecelli lta насгупlri псрiОаИ. KPiv BИttit_lKiB.

коли:

. вiдстрочений податковиЙ актив, що стосусться тимчасових рiзtrиць, виникас внаслiдок лервiснOга

визнаtlня активу або зобов'язання в госполарськiй операчiт, яка не с об'сднанням компанiй, i який нс

момент здiйснення операцiТ не впливас Hi на бухгалтерський прибуток, Hi на оподатковуваний ПРИбУТОК

або збиток: i

. Щодо Тимчасових рiзничь, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi лiлприсмства, атакож 3

часткою у,tасгi у спiльнiй дiяльнос]i. вiдстро,lенi подагковi актиаи ви,]наlоlься. лише якuLо icllv(

ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному маЙбутньому i буле отримано

олодатковуваний прибу'гок, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзничю,

Бмансова BapTicтb вiдстрочених податкових активiв переглядасться на кожну дату складання

консолiдованогО звiту прО фiнансовиЙ стан iзменшустьСя, якщо бiльше не icHyc ймовiрностi отримашня

достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би ремiзувати частину або всю суму такого

вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiлклаленi податковi активи переоuiнюються на ko)l(Hy

дату консоltiдованого звiту про фiнансовий стан iвизнаються тодi, коли виникас Ймовiрнiсть отриманнл l]

майбутньому ополатковуваного прибутку, що да€ можливiсть реалiзувати вiлстрочений податковliй ак,гив.

Вiлстроченi податковi активи iзобов'язання визначаlоться за ставками лодатку, застосування яких o,1iKytTbcя

при реалiзаttii активу або погашеннi зобов'язання, на ocHoBi дiючих або оголошених (i практично прийнятих)

на дату консолiдо8аного звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податко8ого законодавс],l]а.

податЬк на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдобра)каються безлосередньо в складi Kaлillt.Jt}.

вiлображасться У скла.аi капiталу. Bi.acTpo,reHi податковi активи та зобов'язання пiдлягають взасмозiцiку при

llilявнос,]iпOвного юридиllного правi ]арах}ваlи пото,tнi лодillKoBi акIиви в рах}нок поlОЧнИХ ПОЛа'ГКt)ВИХ

зобов'язань. i якщо вони вiдносяться до однi€i i тiсi ж податковоi групи i полаткового орган),,

при розрахунку сум вiлстрочених податкових активiв i зобов'язань Група використовувала ставки подаr,ху.

якi. як очiкусться. булуть лiяrи в лерiод сгорнування тимrIасових рiзниць. якi привели до винltкllен}lя

вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань.

!ля розрахунку податку на прибуток компанi] з управлiння активами застосовуваJIася ставка податку l]a

прибуток l8o/o.
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пl,дт (KAPJI lвськи Й мдш иноБудI вн иЙ ,]л l}()д ),

6,

примIтки до консолlдовдноi ФlнАнсовоi звlтностl
станом на З l грулня 20l9 року та ra piK. Ulo закiнчився на зазнаllену лату
(_u- тисячах гриt}ень, якцtо не вказано iнше)

HoBl стАндлрти l интЕрпрЕтдцli, якI Були l]ипущЕнl, АлЕ щЕ t|li нлБуллI
ll и н Hocтl

Група не застосовувала наступнi МСФЗ та IнтерпретачiТ ло МСФЗ та МСБо, лкi були опублiкованi, але не

набрали чинностi:

МсФз I7 <CToaxoBi контDакти),,

мсФз l7 набувас чинностi лля звiтних перiолiв, якi лочинаються з l сi,rня 2023 року або пiсля цiсТ дати, прlr

цьому вимага€ться налавати порiвняльну iнформачiю. Допуска€ться дострокове застосування за умови, що

органiзацiя також Застосовус МСФЗ 9 та мсФЗ l5 на лату першого застосування МСФЗ I7 або ранiше. Ланий
стандарт не застосовлий ло Групи.

зv iни до Кон це ttl чал bHtli осtluви фiнансово'i звi t нос гi.

Коttцсптуальна основа (liHaHcoBoi звiтносr,i у новiй редакцii мiстиr,ь новий розлiл про очiнку, рекоменлаui'i
щоло вiлображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаленi визначення та рекомендацiI (зокрема.

визнаllення зобов'я]ання) i роз'яснення таких важливих питань, як фуrlкчiт управлiння, обачлt,вiсть гJ

невизначенiсть оцiнки у холi пiдготовки фiнансовоi звiтностi.

Змiни вступають у силу д,,]я рiчних перiолiв, якi починаlоться з l сiчня 2020 року або пiсля цiсi дати.

Поправки до мСФЗ l0 кКонсолiдована фiнансова звiтнiсТь> та мСБо 28 <Iнвестицii В асоцiйованi комлаtlii
та спiльнi пiдлрисмства> _ Поодаж або вяесок активiв мiж iHBecTopoM та асоцiйованоtо компанiсtо чи спiльним

пiдприсмством.

Поправки розглядають протирi.t.tя мiж МСФз l0 i мсБо 28, в частинi обл iKy втрати контролю над до,tiрн boto

компанiсю, яка продасться асоцiйованiй компанii або слiльному пiдпри€мству або вноситься в HlIx, ПопраRкlt

ро.]'яснlоють. що прибутки чи збtlтки, якi виникаtоть в результатi про,lа;ку або внескv aliTllBil]. llцl

представляютЬ собоtо бiзнес, згiдно з визLtаченНям в МСФЗ 3, в угодi Milc iHBecTopoM i його асоцiйованtlк,
компанiсю чи спiльним лiдприсмством, визнаютьс' в повному обсязi. однак прибутки чи збигки. якi

виl|икаIоть в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлrть собою бiзtlеС, вИЗНаються тiлькlt в

межах ltac,loK y,lacTi, наявниХ у iнших. Hi)K компанiЯ iHBecTopa в асоцiйованiй комгlанii ,tи слiльном1
п i,лприсмствi.

Рада з МсФЗ вiдклала латУ вступу в сил} uici пtlправкИ на неви,}нilllений TepMiH. a.tle дозволясться досl,рокоtrс
застосуаання перспективtlо.

Поправки до МСБО l <Подання фiнансовоi звi,l,ностi> та МСБО 8 <Облiковj полiтики. зм ilt и jl_аýдjдgдlц
оцiнках ra поми:tки" шодо визна,tення r;чтгсвосr i.

Рада ] МСФЗ вlrрiшила уточниl,и визначення сутт€востi, зробиsши його бiлыlt послiдовнtlм i вiдповiднtIпl .utlt

всiх'станлартiв. Колишнс визначення в МСБО l наголошуsало на том}, шо пропуск або неllравильtlс
вiлображення сутт€вих елементiв впливас на економiчнi рiшення користувачiв, лрийнятих на octtoBi

фiнансовоi звiтностi. У новому BapiaHTi визначення iнформачiя вважа€ться icToTHoto, якшо i-i прОлуск.

неправильне вiдображення або приховування li' iншою iнформачiсю в звiтносri може. вiдловiлttt, _r,,

обrрунтованих очiкувань, вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансовоi зBiTHocтi загальнОt'О

при,]начення, якi лрийплаtотЬ'iх на ocHoBi TaKo'i t|liHaHcoBoi звiтностi, що мiститЬ фittансову iпформаttitо п1l,,

KoHKper tty trрганiзпцiкr. шо tBir 1t ,

Поправклt застOсовуютьсЯ ло llерiодiв, що починаютьсЯ l сiчня 2020 року або triсltя цiсi дати. л0]ljоJlr('.tься

дострокове застосування. Поправка не матиме sпливу на фiнансову звiтнiсть Групи,

Попоавки до МСФЗ j uОб'сднання бiзнесул,

llоправкИ ),]о,lнюlоть кJlюllове ви]начення бiзнесу. У колишньомУ ви,tнаllеннi пiл бirнесом prt,tlпli;rtt

с}купнiсть видiв дiяльностi та активiв. якi vожна вести,lа якиvи vo)(Ha уItравляtи з vетою забезпе,tенttя

лохолу в формi дивiдендiв, нижчих витрат або iH ших економi,lпих вигiд безпосередньо iHBecTopaM абtr iншrtлl

власникам, членам чи уllасникам.

За новим ви]наченням бiзнес - це iнтегрованиii набiр процесiв i активiв, здатних до зJtiЙснеttня i уtlравлiнrtя r

метою ltаданнЯ ToBapiB абО послуг клiсн,гам, генеруванllЯ iнвестицiйногО дохOлу (,гакого як дивiдеIt:rи a,.'irl

вiдсоrки) або lенер)вання iнuIOr() лохоД} пiл ttормалыtоiлiяlIьносti,
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прдт <кАI,лIl]с]ькиЙ мАшиt{OБудll}ниЙ ]^ ll()i t,'

прим Iтки до консолlдовдноi Фlнлнсовоi зв|тностI
с],аном на З l грудня 20 l 9 року та за piK, щозакiнчився на зазнаttену дату
(у тисячах гривень, якщо не вказано iнше)

поправки застосовуються до перiодiв, що починаються l сiчня 2020 року або пiсля цjсТ дати, дозвоJlясться

дострокове застосування. Поправка не N!атиме впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.

Поправки до МСФЗ 9 (Фiнансовi iнстDчменlи). МСБО З9 (Фiнансовi iнструvенти: визнання ,Iа оцillка,, lll
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнФормацii> - Реформа системи процентних ставок,

Рада з МСФЗ внесла змiнИ до деякиХ своiх вимог цодо облiку хеджуваtlня, ПоI|равки прпзна,tеrti шtя

пiдтримкИ надання кориснО'i фiнансовоi iнформачii компанiями, що звiтують за мсФз, в лерiол

невизначеностi, що виника€ внаслiдок поетапного лереходу вiд традицiйних показникiв процентних ставок.

rаких як LlBoR та EURlBoR. на мьтернативнi процентнiсгавки.

Поправки набувають чинностi для перiодiв, цо починаються з l сiчня 2020 року або пiзнiше, flоправки
застосовуються ретроспективно, дозволrсться дострокове застосування. Поправка не матиме влливу на

фiнансову,]вiтнiсть Груllи.

ПопDавки до МСБО I (Подання q)iHaнcoBo-t }BiTHocTi)),

У сiчнi 2020 року Рада з МсФз внесла поправки до мсБо l дrя уточнення Ilитань, по8'я]аних з

класифiкачiсю зобов'язань на поточнi та непоточнi. Поправки набувають чинностi для перiодiв, ltro

починаютьсЯ з l сiчня 2022 рокУ або пi]нiше. Поправки застосовуlоться ретрослективно, дозволясl,ься

дострокове,]астоСуваншя. ПогIравкИ можуть Mal,ll вплив на класифiкацiю rобов'язань у ко нсол iлова HtrM у звiтi

про фiнансtlвий стан Групи,

C,rrlpirrria 21 з J!)
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п рАт (кАl,"гl I ltськи Й мАшиIlоБудlвн]lЙ зА в()д ,,

примlтки до коllсол lдоl]дноi Фl}lАнсовоi звIтностI
cТaHol\1 l]a3l грулня20I9рокутазltрiк. ша }акiI1,1llв(я на,a]llil,1elIyдат,у
(), тtlся,Iах I,pllBetlb,,]кцк) пс BKa]allo i!lIlle)

?. дOхlд lJlд рЕллI iлцli

ffoxo:tt Грltltt Bi_l pei1.1Itillli'i пo,]Jlli lirNlt\l llllHov:

L]lIpVIK.l B1_1 рсJлi{.lцii |(r |(lUl,| ||р,r,])|{цll'
rч I|\ l)Iя llill)1,1ll)lrl Kl)llllnl\

l|ц)ll l lл|оlll llорпlс]цl

)l|,n).\lпoIl;ll
.l, Dx l Kl k )] l l l 1 oL l 1oL ] l l

-| , \,l -'l1,1 itt, Lл l1-1l

l l l tllll :l rll lr.1 л |{ л) \ |i l ! ],l

Brlpy,tKa вiл реалiзаuiт illшоI пролукцii, ToвapiB i послуг
t\. .lцll ttl,..ц- ll ]tlll \-lltц\l q lц|l л|ц1l

l]llli llloBa|)ll. |\пro"1tl l пoc,r),.чl

рАзом

PlllIKl] про-llаiкiв прол},кlli i Гр),llп пpe,lcтaBJlcHi наст) lllIllNl llltIloN1:

yKpa'iHa

казахстаll
Росiйська Фе.лераuiя
Румунiя
рлзом

ПротягоN1 20 l9 року 50.3%о лохолу вiл реалiзачi'i , tчtl

вllинеllими j 5 велllкими покупLlями ['рупи (протягом
великих локупцiв),

29(l 992 J97 l7l

склада€ l49 362 тис.гривень, повiязано з операцiями,
20 t8 року - 58,9 9'о , lцо склада( 2ЗЗ l22 тис,грхвеl]ь. 6

2() l9 20l1l
2821,7,1

/j,l ],_l
72 з2l
2.1 75l

5 7аб

1:7Jб

l4 2l5
9 75ll

] liз 95()

ll)з 7]5

1.] ч17

/.j r.jj
5:а7

.] / !7]

lз 22l
9 J зl)

J lrl
296 992 397 l7l

20l9 2() l lJ

295 з45
l 64,7

з96 20з
578
з0l
89

8, соБIltлртlсть рЕдJllзлцll

Собiвар,l,iсть реалiзацiТ Групи полана l.tаступним чином;

Сиров!.lна та пlaTepiitlttl

'irpoollH.l 
л t.tг;t ittltplrlt,.rttttя tt.r r:rn,,i,itttr л,t.rt)

'l'раttспilр,l 
н i вtlr,раr,и

Пtiлttвil i елск,t,роенергiя
Амtrртtrзачiя вtrробничогсl обладнанtlя
lншi накладнi виробн и,ti вltтра,ги
Пt,сrI)ги r \loI1,1il)]{\ гt)l{)во'i проrlкrtii
Змiни в залиtuках гt1,1clBili пролукuii,га не]авершеltого виробниtLrва

рдзом

ддNl lH Iс,грАти l]H l llи,грАтl,,

20l 9 20l lJ

( l69 1(l]) {])] 1169)

(_}7 ]()8) (] ] ].i()l
(5 909) (6 595 )

(5 20.1) (7 7]J )

(1 7j0) (5 ] l l)
(4 062) {l]88)
(2 0,16) (l .174)

(7 7ltl) ] 795
(2,1б 30.1) (Зl| 8]6)

9.

Алмiн iстраr,ивнi витрати Групи склали:

Заробiтна ллата i нарахуванltя на заробiтну плату

Послугlr cToptrHHix tlргапiзаuiit
Гlалttвtr i слск,гроеrtергiя
Illгграl,и п() пtr.tа,t,ках. tlKpiпt податк\, lta ttрибl,тtlк

Орсtrда
lJи,l pTI ll Hil tlI Iрял)l(сl] ня I il пгс;lс,l attllllU1,liI вlIгрil гIl

ДMcl11,1,tt,ratLiйtti Btt,l,paтtt

Itttlli ви,tрit t tI

рА]ом

20l 9 2l) | li
(30 82 l)

(7 з29)
(] 248)
(lзl6)

(749)
(4l2)
(]7l)

( l 082)

(2] 6.]6)
(5.]-]())
(] 65.i)
(l ll9l

(-1 l ())

(..l lti)
(]]] )

(] .,] l j )

(.l5.]2ti) (Jб J66)

CTopirrKa 25 з J9
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прАт (кАI,лlвськиЙ мАшиноБудlвний зАIJод,,

примlтки до консолlдовАноi ФIнАнсовоi зl]lтностl
с,ганомнаЗlгрудня20l9рокутазliрiк. шо ]itкiн,lllвся на ]c]Hilllelly да,гу
(у тисячах гриве}iь, якщо не вказано iнше)

l0. комЕрцlЙнI ви,грАти

KoпrepuiiiHi Br1,1,1la,t,rl Грt Itи скltалtt:

Заробiтпа плата i ttа1lахування на,rаробiтttу плаr,у
Трагtспортнi витрitтt,t
В ll l p:l l ll llil рек ]п\,) ,l il MltpKer и tt говi посл1 t t t

()l)eHna

[iп,tlla,t,tt tra в i.lt1,1я ltilce tt ttя

Впl,ра,l Il !to ]\,lltTlloMy o4)opNl]lelIllIo
l(oMiciiltla вllllагорола
Амсlр,l изаttiя обладllаl!Itя пt'lв'язанrэгсl li збутом
lншi ви,l,рати
рАзом

20l 9 20lIl
(l2 295)

(2 9з8)
(2 4,7з)

(748)
(52.7)
(21,7)
(60)
(41)

(l l48)

(9 2 l2)
(5 0l8)
(2 5ll4)

rii()l
(485)
(467)

( l з37)
(l2з)

( l 257)
(20 15з) (2 l ()22)

ll. lH ull л()ходl]

IHuti доходll Грулt.l стirновллть:

l(охiд вiд KypcoBtlx рiзtttlttь
l]oxitr Bir lIilдаltня посjlуl, c1,opotlttiM trргаtriзачiялt

J{or,.r вiл (писilнl1,1 ьрезttгr_lрськl,Т зuоt,рt ованос t i

lclxil Bia вiлновлеllllя резерsу лiлочiкуваtti крелитнiзбиткtl (прим, I7)
]нtttiдоходll
рАзом

l2, IHtUl l}tlтрАти

lrtшi Bttrpl,rrt llrупл пре:tс-t,аtlltснi нас,t,l,tlнилttt llllTpal,aNlи:

ЗбIlI(,ti Bi] ви61 ttя 1,6,,prrtHttr акlиuiв
[I lr,рафtti carrKuiT
Збttтrrк вiд знецiнення передплат видаtIих
Виl,ратlr на заробiтну плату i tla пов'язанi нарахування
Витрати по подitтках. 0KpiNl llолаl к) Hir прttбуток
ГIослl,гtt с горсrtll r ix rtрtаltiзацit"t
IЗ,tра,t tt Biit зьl itttt o,t iK\ BatIttx кредttтнttх rбttr KiB

Вt.lтрати tta пi.lтрtlмання ссlцittльноi i н(l рас,грук-гур t,t

Апlорr,ttзацiя об'сктiв ссltliалы lсli iнфрасl р),кr,ур и

]ritl t,,ы Bt,. вttб1 l t я ttc,,ri,,pOt tlll\ :lN l ltlllB
ЗбtI tcltt BiL tilpctlBrtx 1liзttttitь
lttttti Btlтpa,гtt

рлзOм

l]. (DIH Al ICOBl l}и,I,рлт1.1

20|9
l l77
l009

4l

654

_ ?iцs

2ll I

l295
87j

2 lJlt l ] ],l9

20l9 20l 8
(3 573)
(з 357)

(938)
(709)
(459)
(354)
(j 22)
(]05)
( l84)
(з3)

(284)

(899)
(l3)

(l 086)
(599)

(з7з)

(2з,7)
( l46)
(285)
(567)
(650)

(l0 5l8) (4 855)

Фiнансовi витрати Групи складаIо-гься,}

Вiдсотки за кредитами та позиками
витрати за вiдсотками вiд зобов'язань
рлзом

llilc l\ llllll\ Rllllil l :

по псrtсiйнttirl аllплата]\l (rtриltt, 2l)
р 05э)

___с 9ý]) _ Фllщ)

20l9 20l li
(3 958)
(2 05l)

CrtlpiHtta 26 з J9
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прАт (клl,л l |]ськиЙ ]\{дLtl ин()БудI вн и Й ]А в()д,
примlтки до консолlдовдноi ФtнАнсовоi звlтностl
cтaItol!1 на 3 l грудня 20l9 року та ]а piK. шо lакiнчився на }a}HalleHy дату
(у тисячах гривень, якtllо не вказано il{me)

I{, l]итрАти ] п()дАтку нл приБу,гок,гА вlдстр()LlЕнl подл,l,ки

Комлоненти витрат з податку на прибуток за звiтний piK поланi таким чином:

Поточнi витрати з податку на прибуток
Виголи / (витрати) з вiдстроченого лолатку на прибуток
ВИГОДИ (ВИТРЛТИ) З ПОДЛТКУ НЛ ПРИБУТОК

П рибуток ло ополаткування

Вигоди (витрати) з податку на прибуток згiлно з лiючою ставкою ( l87o)
Податковий сфекt вiд статей. tцо не пillлягають оподаткуванню
ВИГОДИ (ВИТРЛТИ) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

I}iдbtitttttlc,l i мiяt МСФЗ та Ilолатliовиltt ]акоllодавством
рiзtlиць Mirlc балаtlсовоlо Bap,t,ic,l,1o aK,гt]l,iI] та зобов'язаIlь ]

20|9 2() l l,i

9l;
(4 07l)

l68

Витрати з податку на прибуток у спiввiлноценнi з лрибутком прелстав.tlенi в такий споеiб:
20l9

(3l

5

(4

9l] (3 9()J)

2() IlJ

19 908

(3 583)
(]20)

9l] (,] 90J)

УкраТни призводять до виникнення тимllасових

Me,l,olo складання (litlaHcrrBlli звiгнос,гi ,t,a баrоttr для

0l8)

58j
669)

po]pttxyHKy податку l]a пр1.1о},tOк,

Вiдr,Фtщg!цjgll1д]u

Klrlril.t'lri _] 1_ 12-20l9

OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи
Запаси
Пере;rплати вtlлан i

Торгова 1,а iHLua .rебiторська
забrrргсlванiсть
зобов'язанпя по пенсiонних виплатах
забезпечення
чистl вlдстроtlЕнl подАткоlll
Аltтивлl / (зоБов,я:]Ання)

OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи
Запаслt
Передллати виланi
Торгова та iнша лебiторська
заборгованiсть
зобов'язання ло пенсiонних виплатах
забезпечення
tIистl вlдстроч Ен l подАтковl
Активи / (3оБов,яздння)

- |tl|Iloпlу
J 1.12.2l' t 7 lll'lt('\ lliil\ 

.r,ar,,,,u,r,
( |nll l liil \ )

) l(,\ll ll
KIlпiTa.lti 3l. |2.20l ll

( l 422)

j59

l8l
959

6,7

262
626
з1

41
(6,7 )

9

( l l6())
l lбlJ

.l9(]

] 21J

lJ 9]
16

686 9lJ l6()()

I]iдOб|)r?ксllо t,

(l 624)
542
200

4,19

бl5
(85)

202

]59

(649)
з04
l52

{l .]]])
5,] ]
.]59

ll]1
9_i 9
(ll

35l
40

бllб.l ()l21 lбll J5l

Сторiп ка 27 з 39
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прлт (кАt,л lltськи Й мАш и ноБудl l}l]rl Й зАl}()л,

примlтки до консолlдовАноi ФlнлнсоtJо[ звlтностI
станом на j l грудня 20 l9 року та ]а piK, шо зdкiн,lився на ]a]HalleHy дату
(у тисячах гривень, якlцо не вка]ано iнше)

octl()l}t| i зАсоБ1,1l5.

Псрвiсllа вар] icl,L

ila З I грулlIя 20 l7 року
llрl1-1баllIlя
lншi налхолltсння
1)attct|lcp
Впбу,l1,я
на З l грулня 20l8 року
I IрIlдбаlllIя
lttrrli Hanxo]l;ttett I tя
'l-parrc(-rcp

IJttб1 l i,ll

tlл 3l t,рl,лttrt 20l9 року

Н а NoIllI.1clln aNl{Jp I,п]аlliя
l,a l t t etl itl c'tl tt lt

lt0 ] l lр),]tlIя 20l7 poti1,

ANlol]1 l1]irlLiя за пс1,1iiu
IJt tбyT,t,lr

tIa ] l грулllя 20l8 рок),
Дпttlр t t1,1аLtiя за лерitl:l
Вllбутrя
tta J| грулltя 20l9 року

Балаllсова BapтicTb
на3lгрудня20l7року
на j I грудня 20l8 року
на Jl грудня 20l9 року

Група не мас логовiрних

- з 648

Зс]ttляi Rllробlll!че Tpallctlopтtti Нс]аасрulепе
булiвJti обладllаllпrl }асобtI бlLtittttlrrrl во

|,А,}()м

46 711 4о 642 4 126 з20 91 805
4 ]86 ,l ]tJб
4зl .l]l

9l8 (4 566)
(554) (76]) (l4]) (lJ59)59)

95 16346 lбз 4з 521 4 902 57l

269
1 |2l

1 4з9
l007

- ,7 4з9
_ /Jб
- (4 l2l)

( lбз) ( lбj)
.|(l lбJ J7 75,1 J 902 1 621 l0J .1,1б

(2з 858) (24 454) ( l 356) - (19 668)
(2 l97)

l94
(3 387)

884
(з57)

82
(5 91 l)

l l6()
(25 86l) (26 951) (lбзl) - (54 449)
(2 l8I) (2 966)

l]0
(443) (5 590)

lз0
(28 042) (29 793) (2 014) - (59 909)

22 {i59

]() ]02
l8 l2l

lб l88
lб 5?(]

l7 96l

171|)
] ]7l
2 82tt

з20
57l

1 621

.]2 l.]7

.l () 7 l.]
-|J 5J7

зобов'язань з придбання, слорудження об'сктiв octIo8lll.tx засобiв.

С-гагtr.lпl на 3l грr,,rня 20l9 рок1, ба:tансова вартiс,гь об'скriв ocHoBllllx засобiв I-рупи, якi ( пpejtNleTt)11

заб9]псчення крелл гiв r,a ло]ик. cTalloвllTb 24 530 Tlrc. грпвень. с,ганом на 3 l грулrrя 20l 8 року 23 .17 l гrrс.

tllttBettb (ltри;rл, 20),

Сганомна]lгрудня20l9рокулервiсttавартlстьповнiсttоltморгизоваlrихоб'сктiв.якi Lцg ви корисl'ов\'lоl'ьсrl.
стаllовиJlа ]2 j37 тис, грttвень, на З l гр),,,tllя 20l8 року l5 7t)5 lllc грlt8сllь,

Балаttссlва ва1l-t,iсгь об'tкr,iв соцiалыtоJ irr(lpac,lpl,K,Iypи -га iнulих Itевtlробtrtl,tих aK,Iиai8 cl,alloNl llil
3 l l,ру.rня 2() l9 року cl,allot]ltjla l 292 ,r rrc, l,PllljeHb. на 3 l r,ру;lrrя 20 l8 рок1 l J25 ,t,ttc, 

t 1lItBctlb,

l6. з^IIдси

Станом tla звi,t,ну дату запасll Групи склалл,:

l le,]aBepLueHe вирOбllltцl,во
Сировпна r,a пlа,герiil;tl]

Кl,пiвсльнi наtliв{tlбрttка-l,tt та Kol\rгlJleK1,),lolli RI,]роби

Готова ltродукttiя
lншi lапасtt
рА ]()м

J 1.1 2.20I 9 J1,12.20lli
71 06l
]l646
70l9
5 047
2 656

l0J J l0

66 9,72

25 5l]
5 589
3 20l
2 035

l](l 1]9

CTopirrKa 28 з J9
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llPAT (I{АI,л l вськи ]",l мАш и ноБудll]ни Й :t,л l]ол л

прим lтки до консол lдовАноi Фlнлнсовоi звlтностl
станом на З l грудня 20l9 року та за piK. що ]акiн,lився на ]азнаllену дату
(у тисячах гривень, якшо не вказаtlо ittше)

11. торговЕльнл тд lншА доБIторськА зАБорговднIсть

Cтattolt lta звiтну:tа,гу торгова та iнша дебi,горська заборгованiсть Грl,пrl

T(,pl l)BcjlbHa деб i 1.1pct,Kll зuirорt ован icr t,

l нша .:ебi t opcbKa,tltбopt,oпllttic,t ь

Оч iKyBarr i кi]елптнi збпl,Nll
рА]ом

Злlitttl 1, 1lсзсрвi o,tilcyBatttIx кl]едl1,1,1lпх збI]lкiв Iсбiт()рськоi'заборговаttосr,t

('альдо на по,l1l1,ок перiол},
I(оригуванllя резсрву o,tiltl,Battиx Kpe,,rtlTttиx збиткiв
скоригоl]АнЕ сАльдо нА поtlАток пЕрIоду

В ilt toB.tte tl tlя резерву tli;r o,tiKyBalti Kpe,lttrHi зби,гtitt (прим, l l)
[irpa,ttt Bi,t lпtiHtt o(liK},BaIIи\ Kpe]lllTllltx збllrкiв (прllU, l2)
[] llKol]ltc гilIlllл рсасрв),
сАJlьдо нА KlH Ець IlDрl()ду

llодаtlа наступни]\,l ч пно]\,l;

з1.12.20|9 ]1.12.20l8
1006
] ]4l

(I 004)

l955
345

( l 267)
l03J (l J]3

наведеI]i llижLIе:
20l9

( l ()().l)
20I8

( l 559)
(l 950)

(l 004)

(з22)
59

(3 509)

l 295

l]l()
(l 267) ( l 00.1)

торговельна та iнша лебiторська заборгованiсть за термittапли погашення пре.lставленi тlким чltн(lмi
J1.12.20I9

за гальllа
ва p-r,icTb

Очiкуваlt i

кредtlтtli
збиr,кtl

Коефittiсlr I,

0.1iKYBallltx l(релl!1,1lllI
lбttткiв

lз затримкою платежу ло З0 лнiв
lз ]aTpl.i!}ioto платежу ло З 1-60 лнiв
lr rlтримкою плаlеж) до б 1- 1 80 днiв
lз загриvкою плаlеж) лсr l8l- ]ь0 лнiв
lз затримкою платежу понал l piK
усього

Iз затримкою платежу до З0 лнiв
lз затримкою платежу до 3 1-60 днiв
l,} заФимкою плате)ку до б 1- 180 днiв
lз ]атримкоlо плilтежу до l8l- ]60 днiв
ll lатримкокl платеж1 понаr l piK

усього

548
l76

t089
I

486

(Il)
(2l )

(770)
(l)

(464)

2.0 l%
l 1,9]9i,
70,7 l 

,rа

l()0.009b
95,41atu

2 300 (l 261)

J1.12.2(lllt

ЗilIi1.lыIlt
вар гicr ь

Очiкуваlli
Npcltl1-1,1l i

}бt|1,|i!I

Kocd)itri( ll г
o.t itit,Bittttt r Kpc,1lIl'llll\

rCl tt,гtiiB

5 8,72

з97
зз

65l
394

(549)
(48)
(I])

(з94)

9.]6",,
l 2.(]9о 

"
.]9..]9,,,,,

l()()_(_l()",,,

( l 00,1)

Станом на 3l грулня 20!9 та 20l8 poKiB. частка найбiльru зrtачнлtх дебiторiв вiлгtовiднtl сtiла]lас llрttб:tt,tзrtо

5j % i 5l % вiл загальпоi балitнсовоi BapTocTi торгtlвtlТ лебiторськili tзборгопlttttlсl i

l}ся ;аборгtlва н icTt, ltoпtiBtlBaHa в грll8llях.

1 з11

CTopitrKa 29 t З9
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прим!тки до консолIдовдноi Фlнднсовоi звtтностl
станом на З l грудня 20 l9 року та ]а PiK. шо закiн,lився на ]а,lllачену дату
(у тисячах гривень, якшо tle вказано iнше)

l8. грошовl кошти тл ix ЕквIвдлЕнти

l рошовi пошти Групи ra'ir еквiваленllt лрелсгавленi,l,акltv llином:

Грошовi кошти на поточних рахунках
Грошовi кош-ги на депозитнltх рахунках
рАзом

Гроttlовi KtlmTlt в l'рtlвllях
['рсlшовi кtlштtt в cBpcr

усього
Станопл на 3l грулня 20l8 року делозитп переваr(но
cTpoкo]\,l на ? днiв в банку ПАТ (Кредi Агрiколь Банк> в

tl рА,|, (l{Арл l l}ськи Й ]\,IАш и I I()Бу I I]IlИ ll t,\ l}().l "

J I.12.20l9 ] l. |2,2l) llt
2 999 2 jrl9

- 5 000
2 999 7 J]9

J 1.12.20l9 з 1.12.20l li
у розрiзi валют грошовi коtrtти та ix екаiваленти Групи мають такий вигляд:

tJдlI
EUR

2 690
j09

7 2()1
55

рiчttих зi строколt вllплати 4 сiчня 20l9 року.

ОтрипrанiЙ лохiд ло леllо.]tlтам'l,а залltцlкаNl на пOточнltх рахунках вiлображас,гься у ttрибутках'l'1l 3бlllьil\ \

c,t a,I"t i (tittattcoBi :tclxo_,ltl,

2 99(.) 7.],l9

були представленi короткtlстрокови]\lll депози,гilпl lt

украТнських гривнях та з вiдсотковою cтaBкoto lOYu

яких Група мас залишки грошовl1х

J1.12.20l9 з1,12.20l8

Ill(|tормаuiя Lлодо кредLlтll0го реl'iтиllгу банкiв (Mood)"S). I|a pirxyllKax у
ьошtiв ta'ix сквiв.lлен,tiв, преJсlitвленi lllt;l(llc,

А!
Саа l

No ratingS

усього

l9. дкцlонЕрнииl{АпlтАл

2 95,7

4|
l

7 l45

l6,|

Дкltiоl!ерt]ltЙ капiта-п Груtttt llара\оR\/С 70з9082 Ilpoc,tljx ilKltiii. lloMitIaJlblIoto варriс,rю 0.25 \'Kp.ljllLl,KlI\

грllвень Ko)IiHa,

,Ia нс в1.1плаtl),Rала дllBi],lelutlt,

20, крЕдити тА п() lики

CтllHoпl на i l грулня 2I08 та 20l9 ptlKiB aKttitlttcpгtttii
llредстаRлеltllil нас,lупниNl ч иноl\l:

DRACON CAPITAL INVESTMENI,S

l(редити i позики Групrr становили:

,Щовгостроковi кредитtl i гtозt,tки

Г]ото,lнi кредити i по,]ики
)о]ч)е\lu

полt ( щ о цl c1]lt |k! О. иl"осDl роковлх KPeot Dп пl

пlллоцl!l Kp(ol]11ll

зобt п'я цt tt tt я xl l]i.lлпко \ пl

рАзом

каttiга:t (с'грук,tурit 1а Bapliclb) lIc']NliltюBilBcя та i)\l]

варriсть .::::.i.1 ,,,Bo.jloдlIllIlI.'n,
l 7с,0 lU,\

2 999 7 J]9

з1.12.20l9 з1.12.20llJ
з5

]7 087

Jj ,_iб

]28
45 5I]5

1j 21,1

]5 9lJ3,7 l22

CTopirr ка 30 з J9
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п l,дт < кА l,л l ltськи Й м А ш и н()Будl вн и i.r зл l]oJl ll

примtтки до консол IдовАноi Фl HAHcoBoi звIтностl
станом на Э l грудня 20l9 року та зз piK. шо закiнчився на ]a]HaLlelly да,гу
(у тисячах грлlsень, якщо не вказано iнше)

Умови та строки погашеннi кредитiв викладено ниrкче:
.]1.12.20l9

(]l{BKx ('r DoK -, claBкa( чмавlдсоткд поl ишеllня - вlдсоткд

J1.12.20lli

ПАТ (Кредобанк)
ПАТ (Кредобанк)
ПАТ <Кредi Агрiколь
ПАТ < Крелобанкл
Il А-Г <Крелi Агрiколь
ПА'I' (Кредi Агрiколь
ПАТ (Кредобан к)
ПАТ (Кредi Агрiколь
рАзом

|9,42Уо ВеРеС.2020
|9,'70% верес.2022
18,'75уо Лип.2020
19,99О^ верес,2022
8.90% ltпст.2020
l4,29Уо Tpa8.202l

29 94,7

з lз7
2 800

9l0
2()8
l20

з1 lzz

l8,50% лип,20I9

8л90% лист.2020
l4,29yo TpaB.202l
l6,60% Bepec.20l9

'7 ,00о^ сiч.20l9

Ба нк>

Банк))
Банк))

Банк)

l5 65;

.1l б

20j
29 600

21
45 9IJ

Yci к1,1е.лити Ttr позtlкi o,t,ptlMatti в грllвIlя\,

CTaHoN1 lla 3l гр1,,лнЯ 20l9 рокУ I'p)tla IIоруLUиJllr вlltlогл ,ta Kol]etlaltTaMIl ,]а креjlитllи\lrl доl,оl]ора\ll,|

IIДt(Кре,lобrllкr(гсрпtiнпогаruеltItя2022рili.сулlарttавар,t,iстьзобов'язань4047тttс.tрt,tвеttь).вtt.rt,,tiк,tl
,lого,]обов'rlанн,l за даltll]\{tl договора\4ll бlлtl Kлactr(liKtrBatli як tlol\),lrli,

Станопt на jl грудtlя. забезпсчення крелtlliв lu позил б\,лr.r llpe]lc1.1B.JleHo llacl'ylllIи]\l rll]tloN1:

]|.l2.2()l9 J 1.12.20l lt

Зеrlля iбулiвлi
Виробни,lе обладIlання
ТранспортtIi засобtt
рАзом

Злt i tt tt в ttrбtiв'язаt tllях. об},]\l ol],lleH llx
20l 9 20l l,i

9 495 l0 59l
14 l58 ll 286

81,7 I 594
2.1 5з0 2] ,l7l

tDittattcoBoKl дiяльtliстtо. поданi наступнllм tlином:

слльдо нА п()tlл,tок пEрlоду

Грошовi поr,оки фiнансовоi дiяльносr,i
надходження гроцових потокiв
Вибу,гтя грошовrtх поr,окiв

lнше
Нарахування вiдсотк iB

Вiдсотки сплаченi ( операчiйна лiяльнiсть)
сдльдо нл кIнЕць пЕрlоду

45 9lз

(46 lз9 )

9 05з
(9 05з )

29 036

95 5()]
(78 62(l)

.] 9_ilt
(j 95 tt)

з,7 l22 ]5 9l.,]

2|, зоБоl},язАннrl зА пЕнсlЙними випллтАми

Група злiirснюс внески до Певсiйного фонлу Украiни. визна.lенi ]гiдна встановлених став()Б вiл сYми
HapaxoBaHoi заробiтноТ плати працiвникам ПрАТ <Карлiвськиit машинобулiвниli завод>. 'Гакi BtrTpa'гtt в звi'l'i

про прибутки i збитки вiдносяться в тому перiодi, в якому була нарахована заробiтна плата. Група також плас

юридичне зобов'язання компенсувати Пенсiйному фонду Украiни суму додаткO8их пенсiй, шо виплач),ltll'ься

певним категорiям теперiшttiх та кол!lцнiх слiвробir,никiв Групи. Витрати. лtlв'яЗаНi r цим llJlaHoM.

нараховуються j вltкорисlilнням Melo.]y прогно}оsано'i умовноТ одиttицi вiдносно тих clIisPoбt]llllKiB. якi

мають право ria Taki виплати. yci пенсiйнi плани в ykpaitli lle ( забезпеченими. Зобов'я,lання за плlttltми li

встановленими виплаlами polparoBaHi ] викорис,lilнняv }хвалени\.tкгlарних IexItiK,

Станом tta 3l грулня 20l9 року, план ] визначениNrи вllллатами поширtосться на 34 дiючих та колиtttнiх

прачiвникiв (на 3l грулня 20l8 року- 53 особи).

С-горiнкаJlзJ9
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lll,дт (кдI,лll]ський мдш и н()БудlВни ti j.\lt(),rl,,

п рtl м il,ки до консол lдовА }lоi Ф I н А нсо l}оi :} ltl,гHOcTI
c,1,1lHoNj tla jlгр),Jlllя20l9рокутаrilplli, llK, зilKiHllllBcq H.l ,JiIjllil,1elIy 

л11,1,у

l) l ll(nlld\ грltвс!lь. чlilllll Ilc Bha,1.1lla iIlшс)

()cll()Blli IlpllllyltleltHя. l]llкорис,l,анiл,.lя вl,знаrlеl{ltя зобов'я,lаlIь Ilo пеltсiйних Rl]пJlil'гах. }IaBe]lel]i lllt)(rlc]
2019 2{) llj

Ставка JlllcKoHTyBaH ня
(),tiKyBatte rбiлыuсння tilpoбiтtloi плати 9'о

змiни tl приве,ltегtiir вартос,гi зобов'язаllь за пснсiйllими гtltаttами зi

l l и)l{ч е:

вдртlсть зоБов,язАнь нд
Процентнi витрати
Виплаченi винагороди
AKтyapHi витрати
IlAPTlcTb зоБов,язАнь нл

Основн i прttпушеtI ня. викорltстаlli

поLIдток пЕрlоду

C,t,ltBtia ]lltcKoH,t'}'Batl ня
(J,tittyBaHe lб iл ьшеtrня lаробiгноТ ttлаrи

Btt-tttB на зr,бов'яз.lIltlя Ilo пеllсIйнll\ Bttп,tlrtltx Bi.t lrtiH в

Збiльtttеttttя/зпленtllеllн,] диско}l1,ноi c,l,aBKt,t на l 9о

ЗбiльLuсння1,1меIlшсння заробiтноТ пла,l,и на l Yо

5 330

(з,77)

.l 95.] 5 JJO

пенсiйних виплатах, наведенi ниltче:
2019 2018

t]cтallot]r!elt1,1N1Il BllПJlaTaN{ll Пl]c,'L(lltlrJlclll

_ 2019 _._ цLli
J,ll9
205l
(364)

224

l9,0%
5,0j;

l9,0%
5,0уо

кlнЕць пЕрlоду

для визначенltя зобов'язань п0

осIlовних припушенllях наведе|lо ниr(че
2019 20l li

(429)/з19
575(502)

подана наступним ч ином:
зt.l2.20l9 з1,12.20l8

7,2,. торt,оl}l]лыlл Тд lНШr\ I{рЕди,|-орськд зАБорг()l}дlI lcTb

CтaHoM на звiтну Дату торговельпа l,а iHtua крелиторська заборгованiсть

Горгове lbHa Kpe:ttr орська зlборгован ic t ь

lttцla кредиторська заборгованiс,l,ь
Зобов'язання персл tlepco11iulol!1

рАзом

У розрiзi ваrrю,l, заборговttнiс,гь пtlдitна:

l422l 14 269
15 204 44
2 491 2 09]

.з l 922 l (l ,106

J|.l2.20I9 J1.12.20llt

Заборгованiсть в гривнях
Заборгованiсть у свро
рдзом

Станtlпл на 3I грудня 20l9Ta20l8 poкiB, частка найбiльш значнtrго

22 % i2З %вiдповiдно вiд загалыlоТ балансовоI BapTocTi торговоi

зl 922 lб .l()6

крелитора вiлповiлttо с,гановить лриблt,tзttо

крели,горськоi заборговаttос,l,i,

UA 1-1

EUR
зlзOз

бl9
l] 00lJ
] ]98

2з. потоLlнl зАБЕзп Erl Ен HrI

П(\,l(),llli lilбеrпе|tеttttя Грlпtl пре:lстltвлеtti l,ilKlt\t tllIlloill;

llбсlttе'tення виплi1,1 HeBtlNopllc,гilHlt\ вi,,tп\сt(,h

lttшiзабезпечення
рАз()м

J 1.12.20l9 з 1.12.20lIt
4 759 ] 5()()

.l20 ] 7(]

J 8?05 l79

CTopiHKa J2 l39
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пl,дт (кАрлIвськиЙ м Аш и l IоБулl l] tl и ]:1 зАIJ()л,,

примlтки до консолlдовАноi ФIнАнсовоi звlтностl
станом на 3l фудня 20l9 року та за piK. шо ]акiн,lllвся на ]азнаLIену дату
(у тисячах гривень, якщо не вказано iнше)

21, крЕдиторськА зАБоргоl]Анlс,Iь ]л розрАхуlll{лми ] Бlоджгтом

KpeltliTopcbKa заборгованiсть,]а розрахуlll(ами з бlоджетом лредставлена

]оrlr,в'я r:rItнq ,t пч_litlк) llii _l()лан) BilP'li(lb
l]обов'язаttttя ло ilIшl]м поllаl,каN1 ,l,a ]борам
Зобов'язання зit соцiаJIьllllNl с,l paxyBal] няl!1

рлзом

настулн им ч ином:
]1.12.20I9 з1,12.20l8

lз46

51о

,7 40
652
390

2 69l) l7ll2

25. п ри Бут()к нл л кц|к)

Суми базисного прибутку на акцiю розрахованi шляхом дiлення прибутку або збитку, якi вiднося,tься ло

утримувачiв звичайних акцiй материнського Компанii, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебувають в обiгу протягом року.

Суми розбавленого приблку на акчiю розраховано шляхом розполiлу чистого прибутку, що припада(: на
власникiв звичайних акцiй Ком панii (пiсля корегуванця на вiдсотки ло конвертованих лривiлейованих акцiях).
на середньозважену кiлькiсть звичай их акцiй в обiгу протягом року плlос серелttьозваrкеttа кiлькiчгь
звиttаilних акцiй. якi булуть випущенi у разi KoHBepTauii Bcix погеrtчiйниr ]ви,tайних акuiй з ро]бавJIени\l
ефектом,

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу вiлгrовiлас кiлькостi акцiй на лочаток перiолу,
збiльшеному на кiлькiсть акцiй, випушених протягом перiолу в обiг, за вирахуванням кiлькостi акцiй,
викуллених протягом перiолу суспiльствоv. i поvноженому на,tва}кL,ний,tимllасово'i коефiчitнr Зва)кеtlиi"t
коефiцi€нт визнача€тьс, як частка вiд дiлення кiлькостi днiв. про,tягом яких акцiТ леребуваlоть в обiгу, }|а

загальну KirbKicrb лнiв у звiтноvу перiолi.

Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу з урахуванням впливу Bcix розбавляючих лотенцiйних звичilйнl1\
акцiй розрахову€ться як середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу плlос середньозважена Ki.JlbKic Iь
звичайних акцiй, якi були б випущенi пiсля конверташiТ Bcix розбавляючих потенцiйних звичайних акuiй },

звичайнi акцii.
20l9 20l8

l{iлькiс-t,ь акцiй на Ilotlaз,oK року
l(iлькiс,гь акцiй, BIlIl),meHtlx IIротяго\1 року
t(iлькосr,i акцiй. вttкуплеtlt.tх проl,ягом року
KlJI ыilсl,ь .\ liцI Й llл l(I l I Illb рOку

Кiльлr,с l i _Hiu. пр,, l яl o\I япttr .rкцil ttcpc,.l1 BllH, t ь в обtt 1
'l;tr.r tt,ttir Ki,tt,Kictt,,llli8 \ rBilllil]rt\ |1(,Ili
Зва;ttеttttй r,ttM,tactlBol' tttte(liцictl,t

7 0з9 0tl2 7 0]9 0lt]

7 0J9 082 7 0J9 ()tt2

365
]65

j65
j (l5

Серелtl boзBaiKelta KiJIb}iicTb
rrplrб1,,r,Ky tla а кцitо
Серелн ьо }важсн:t tci.ltblcic,l'b

роз(litв-rя кlч tlx поr,сtt цiii ttltx

lаllчаt"ltlllх акцiii для polpaxyll ку баlоROго

aKuiil в trбiгу ! ),ра\уваlllIяv BпlltlBy Bcir
,впча й llllx akttiй

1,0

7 0]9 0{l2

7 039 0li2

1.0

7 0J9 0li2

? 0J9 0li2

lltIiti,te ttавtrдttться ittфорtrtаltiя про прtlбчток iкiлькос,tiакtliй. ttttr lJllKol]llclillla ts г(|JPil\\llbil,\ tl.гtttcttllltl lit

pltrrtl.rB.tct,t,гo ttptl61 tbr ttl .lKllilo (\ lpltBllя\l:
20l9 2()llJ

Чистий прибуток, що припада€ на власникiв:}вичайних акцiй для

розрахунку базисного прибуl ку на aKuilo
Чистий прибуток, що припада€ на власникiв звичайних акцiй,
скоригований з урахуванням ефекту розбавлення

(з0 l04)

(]0 I04)

lб 005

lб 005

] )]

) ),7

C]!piH ка JJ l J9

tlltc,1-1tй |lрllбу],ок, tlю llPltltilлa(,tl1l t}jl?lcllllKiB tRl1,1iliillll\
д.lrl l)trl|)aIуllli}, бitзtlвоt,ll ttрttб1 I ti1
1lllclllil llI)llб\ |u|i. |цl, llptlIlxдill lli| Rлil(lllIliill tllllllailllll\
ctiopllrOBiltllit-l } yl)ilx),ltilllllrl[l сфеыr,1, 1ltllбав.llеItItrt

il Kll lll,

а кцl и,

b_.l_:
Е

Еь_.al_-
Еrь_-
чrrL_.ll-rА
гь_-

ц
l_-л
l_-rb_J

l_-ь_-
l_-L_-ljь-{
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l_:
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l l l,AT (кАI,л l I}ськи Й мАш и t|оБудl lJH и Й,JА ltO/l ll

примlтки до консолlдоl}дноi ФlнАнсовоi звlтностI
cTaltoМ на 3 l грулня 20I9 року та ]i] piK. шL, закiнllився на jil,начену ла,гу

(у ],псячах гривень, якщо нс вказано iнше)

2,6, опOрАцIi з поlt,язлними стоl,оtlлми

В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язанпNjlt ввая(аю,гьсЯ с,горони, одна з яких маС мо)(ливlсть KolI']'pojl lo ва,гl l

iвшlу або злiйснtовати су.гтсвий вlu]ив Ila прийняття (liнаllсових та операцiйнLlх рiшень iншоtо c1,0poltolo, ,lli

,ta u,janoua,r,' в МсБо 24 (Ро,tкрлттЯ iнформачii про зв'язаlli сторони))- Гlов'язаtri cTopolIи мо)к\ть вс,г\,llа1,1,1 l]

rtoltt. лкi lI(. Пt1()в(|.'lltЛltiЯ б rliitc ttctt,,tlяtitttttl\t|| ('ll,PUlIil\1ll, Ili,IlI ivu()llIl 1.1ilt\ \ l() L \l(trli\ll, ll,,lI'i ,llhlll.'l lll .

тiлькtl'на tlcHtlBi i\ lорllлlачllоi q)opNllt. ajlc i виходrtlи з xapaK],epy сl ocyltKiB iз lв'язuttллt tt сторо}lаNl п

l lов'я ]1}lli cl opotll.t Гр1 tttl вклкl,tаtо,гь;

. Bл.tctttlKitl i блtt rbtittr ,tЛеНi8'i\ гt)_]llIl:

. клlо,l0t]1,1ii Kepylo,t tlй tlерсонал;

, Ko]vllitllii. якi ttеребувirю.гь пiд кtlн.гро_ltсм або cI]ilbllиNj l(оl1'l,ролL-N1 вл.ltнttкiв,

()перацii з к]llо,tовпtч Kepvlo,1lt 1 IlepcotliulOц

l(.tKr,toBttit K(p)I(),1llil пер(t\llit:I Ilгс L(Iil8лснllli ,.пitrprlriitltttKirrttt, Ill(, ll\t,|\l lll\lll, ll(\llll\'l1,1:li.l1,1\\Ill i

lобtrв'язанtlяпtи в зl}'я]ку ] плаllYваllllяIt. KcpiпttttLttBoпl i K,.,tt'tptrltelrt rlal ,,tiя:tbHicrttl [-pl,ttt,t,

Клю,lовliй керуючиi.t персонilл не отрпl\1уl}ав буль-якоi винагороди ta виllrlткоlt1 зlробiгноi tt:tа,rи в

l2 873 тис, гривснь за 20l9 piK та 9 405 тис. гривепь за 20l8 piK, кiлькiс,l,ь клIоLlових керiвникiв - l0 та l l осiб

вi:п,,вi:но' ВttнаIоролlt tJ(IloBll(l\1) KepiBHllцT8) вклю,tенi .ro склirл) ;лrtiнiстрагttвниХ BlIlpil] В ''tJllI ll|1l,

сукуttний дохi.t.

ло скJ]аду ittшloJ лебiтtrрськtli заборгованосl,i BKлlollelli бc]KolllltlBtti ttозttкtl K.lllollol]o]\lY гlсрС()llllЛ\' IJ lll'J\liIli
250 тис, iptlBeHb cTalioN' Ila З l грухня 20 t9 року та З64 Tttc, грttвеttь с'гilIlом lIil З l гру:tня 2() l 8 рок),

Iil:rь-якi iHLui ottcpirtLi'i з Ilot]'я]altltN1ll осOбамll (()KpiNl BllltLc ll!,пcllil\ll|{illlll\ ) lil пt,Nll, ttt" rlrbitt,ttt-,tttct,

_ilrl,r r,rя_Ul,' lil ill|,\ lllr]|)lx1l,,.r,,r.t,t tr trltt,i

2,7 . I lотЕtlцl14 н I ]оБоl],язАннrI

Правовi аспекти

Пiд час звичайного ведення господарсько'i дiяльностi Група с об'сктом судових позовiв i претензiй,

Керiвничтво вважас, що остаточна сума зобов'язань, яка може sиникнути внаслiдок таких позовiв i претензiй.

не матиме сутт€вОго негативноl.О впливу на фiнансОвий стан або резуЛьтати маЙбутнiх операцiЙ Групи,

Податковi пизики

укратнське ,]аконолавсr во i нормативнi akr и. шо регулюють сферу оподаткування та iншi аспекr и llя lbHoc l i

лiдприtvств. зокрема контроль курсу обмiну вмют iмиrнi правила. продовжують змiнюваrися BHlc,ti_t.lп

пере;iдного пaрiолу u економiцi. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай нечiткi iix
,po*ry"u"", залежиiь вiд позицiТ мiсцевих, регiональних i державних органiв та iнших лержавних органiв,

Вилалки рiзних трактувань законодавства € непоодинокими,

На дiяльнiсть Групи та ri фiнансовий стан i надалi буде впливати розвиток полiтичtlоi ситуацii в yKpaiнi. а

,о*о* ,rоarоaу"uпня iснуlочих i майбутнiх законодавчих i нормативних aKTiB у сФерi опода,гкувitIlltя,

Кеlriвниutво BBalttac. шо-rакi неперсдба,tеlli обст[lвинtl не \,lа,lим},tь на Групу великLlго вплltв}, Illai на illllJl

аналогiltнi пiдприсмства в У kpaTHi,

(']1)PiHKa J-l l J(.}



прАт (кАI,Jl l вськи Й мдш иноБудl lJн и ii ]д ltод,,
примIтки до консолlдовАноi ФlнАнсовоi звlтностl
станом на 3 l грудня 20I9 року та за piK. шо Ji]кiнчився на ]illHalleHv дату
(у тlrсячах гривень. якulо не вказано iпtrte)

2lJ, поЛ lТикА Уп РА I]Л l tl t]Я ()l l l дt|сови М и РизикАМ и

ОСнОвнiфiнансовi iнструменти Групи мiстять крелити та позики. гроutовi кошти та Тх еквiваленти, KpiM чього
Група Mat рiзнi iншi фiнансовi iHcTpyMeHr и. TaKi як торгова,lа iнша дебiторська i крели горська заборl оsан(,L l i.
ЩО ВИНИкаЮть внаслiлок без посерелн ьоТ дiял bHocTi Грули. Полiтика Групи полягас в тому, щоб не встулати в
торговi уголи з фiнансовими iнструментами. Загальна програма Групи з управлiння ризиками концентру€ться
на нелерелбачуваностi та неефективностi украТнських фiнансових ринкiв. iспрямована на viHiMiзauilo
лотенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Групи.

OcHoBHi ризики, що виникають у зв'язку з фiнансовими iнструментами Групи - це ризик вiдсотковоТ ставки.
валютний ризик, ризик лiквiдностi та кредlaтний ризик. Керiвrtиштво Грули проsолиl,ь огляд i узгол7I(еlltlя
полiтик з управлiння цими ризиками, Вiдповiднi пiдходи описаlIi них(че.

Категорii dli нансових i HcTpyMeHTiB

На звiтнi да ги {tiHaHcoBi iнструменти представленi таким чином:
з1.12.20l9 J l,l2.20l8

Фittансовi акгltви, цlо оцiненi .}а аморти]оRаноlо BapTicTKl
Тuрговельна ra iнша лсбiторська tаборгованiсtь
Грошовi кошти та ii еквiваленти
рдзом ФlнАнсовl Активи

ФittattcoBi зобов'лзаllllяj що crцitletli lа il [t(,)pTlt,r0 t}a llolo Bap,l icTlo
Кредити та позикt.t
Торговельна та iнша крелиторська заборгованiсть
рдзом ФIнАнсовl зоБов,язАння

l 0jj
2 999

6 з43
1з49

] 032 l.] 692

з1 |22
зl922

.l5 9l]
lб 406

69 0-1,1 (l2 J l9

I)ttзttK змiни BiftcoTtirllBcl]' ставки

Рпзttк зrlitltt вiдсотково] ставки, ,}азвll,tаii. вjдltоси'гьсл ло вiдсо-l,ковll\ па]llк lil iншl,\ tittрг,lлrrl зiпlов'язаttt,
Гl'ttttt, l(cpiBHttцrB(' l pl tltt ltttllIirrr pItltKoni Bi l(L)lNUal UlilljKlt,t v(гll|(l vjIIi\tililцtl Ir,tlltbr в lL,.,Il,,,B(rijIiIIr|i|,
л0,lког() cxllJ]bHir Груllа,

(litlaHcoBttx зобов lзань зi зrtittнокt ttpcrt tt:t t,t,Hol() с,гавкоiо.

I)ttзttк лiквiдносr,i

ЗаДа'tс'tО Грl'пи с гIiлrриltка безперервпос,r,i i гttучtiосr,i {liнансчваlttttя за допо]\1оl,оltl аllкорис,l,аllня \.\1ol]
Kp(_1,1liB. ljI(l Hil,].ilo]LUll п\l(lJIlitлt,llltKilIIll i i,:tttblrltt, Грlttlt att.r ttll, tclrrt.tttt Klll\|l(lIllIlt llllhol)il(lilltllя (I{,,'\
aKтt.tBiB iTepпliHlr ItOгilllIеl!liя 3обоа'язаlIь. a'talior( плануa лiквiлttiсгь Ilil Iliл(lilBi llpllл}IllcIlb llpo llt,litltlcllllя
рiзнttх iHc,t,pvпtetlTiB.

У таблlttli нижlIе tlOлilн0 (i)iHilHcoRi ак,|,Ilви-l,а,lобов'язанtlя l-pytlt.l cl,alIoN1 lIa З I гр!днlt за-l,срлtittапtи погаlllсllllя
H.tпiдсl.]вl_ll,totripllttrcrrtttlt:t,tertriBбeз\pil\\lJ:llllltлltcb()lll\ll:tllH}t:

|-ptlttltlBi пrlToKtt ll i]llll, } \,li,Iilrrlllltrtlt
л(lпlROIil1lll _ _ _

Звiг ltpo

фillа псо
впй с-ган

.]lo 3
пricllltiB

Jlo 12 Riл I рок1,
пricпttiB ло J ;roKitl

рл t()\l
з1.12-2{)l9

Крелити та позики
Торговельна та iH ша кредиторська
,tаборговаtliсть

РАЗОМ ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

з,7 122

]l922

2 884

lб 922

з9 645

l5000

]] 566

]l92]

:] {J

_}lJ 7.1 .llJlt69 ()]] l9 li(lб 5] 6,15

CTopiHKa 35 з 39

t__
Еь_-.al-ь__a
l_-L_J
l_:b_J
l_:
b_rl
t_-b_J

цl-
l_flt_b_Jl--l--_al_ь--_,l-
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Ill,л,l,(кАI,л Iltськи й млIIl и l lоБудlItllи Й ],\ li( ),]t .
примlтки до консолlдовАноi ФlнАнсовоТ звlтностl
станом на З l грудt]я 20l9 року та за piK. шо]зкiн,lивсяна li]lHalleHyдaly
(у тисячах гривень, якщо не вl(азано iнше)

Грошовi ttoToKп Jгiлпо ] укJlалсlll!лlll
логовораNlп

3Bit ltptl
c|littattctl
Bll й с I,a ll

До 3 До 12 Вiд l року
МiСЯЦiR мiсяцiв до J pogiB РА'}ОМ

.] l. l 2,20l8
Кредлtтп та позики
Торговельна та iHuta крелиторська
заборгованiсть
рАзом зоБов,язАннrI

J1.12.20|9

62 Jl9 lа 111 ,l7 9]0

45 9lз

lб 406

20,71

lб 406

"17 9.10 4з0 50 44l

lб 406
.lJ 0 66 8]7

Валtо гн llil ри]llк

IJiдловiдно до МСФЗ 7. валlотllпil рrlзик виникас ]а ()iHalIcoBиNtlt iHcTpyпleHtaпttt 1 вапtоli. яка llc (

функчiонtutьною, ic монетарнttлlи за характеро]\1; ризики, пов'язанi ] перерахунl(о]\1 ltалlот, не в рахо Bylo'l bcrl.

Валютнllй ризик впtIl1ка€. персваr(llо, по нефуrtкшitrtlа,ttьII11\1 BiUllo'гa11. в якttх l-рупа rtac (littlLtlcr.rtri

ittc-t p5llett гt.l,

да,I):
[]Аtl EUR PA.t()M

Торговельна та iнша лебiторська заборгованiсr ь

Грошовi коштlл та iх еквiваленти
РДЗОМ АКТИВИ

I(ре-,ltt,гtt та позttlttt
1'оllгове-rьпа l,а iнulа Kpe-|tltl'ol]cbKa заборtrlваttiс,t,ь
рА,]() NI ]()Бо l},rlзА l I HrI

tlt{cTA п()] и цlrI

J | . l2.20l8

l 033
2 69о з0;

l 03j
2 99()

з 123

з1 l22
зlзOз

309

бl9

4 0]2

з,7 l22
зl922

68 425

(64 702)

бl9

(3l0)

69 0,|.l

(65 0l2)

t]AII г[]R PA]()NI
Торfовельна та iнша лебiторська заборгованiсть
Грочlовi кошти та iх еквiваленти
рАзом лкти|}и

l(pc'Ltr t,lt 1,1t ttозtt titt
'l'tl1ll tlBcltbttlt,t а iBtla Kpc]ltt t opcbrtll,]aбopl'()l]allic гl,

|,А]()}{ i()Б()lJ,rl]AllllrI

Il}l(,|,.\ l I()]l{цlrl

1 294
6 j,lj
7 ].l95;

l] 637

45 9Iз
lj 008

55

j j98

lJ 692

45 9lз
lб 406

58 92l

(,l5 281)

] J98

(J 3,13)

62 3|9

(.l lt 627)

Нижче вiлображено чутливiсть прибутку Групи llo оподаткування та капiталу до можливоi помiрноi зMilltt
обмiнного курсу, лри незмiнних iнших складових
Вплпв на прибуток до оподаткувавня i капiiал 3а звiтнлtй piK
на f,l грудня 20l9 року
Збiльшеннл вilлюl ного курс1 на 59о

Зменшення валютного курсу на 57о

на Jl грудня 20l8 року
Збiльшеннл валютного курсу на l0%
зменшення валютного курсу на l0%

lб
( l6)

( I67)
l6,7

КDедитниl'i ризик

Фiнансовi iнсr,рументи, якi потенцiйно наражаlоть Групу ]на,lним кредt]тниN,| рlt3икаNl, 'JдебiJlьш(,lо

складаються з торговоТта iH шоj деб iTopc ькоТ забор гова HocTi, гроrurrвих коштiв та iх еквiвалентiв, KepiBH иuтво

Групи прийняло вiлповiлну кредитну полiтику, i моrкливi кредитнi ризики постiйно вiлстежуютьсл, ОЦiНКа

кредитного ризику здiйснюсться за BciMa замовниками, якi кредитуються на суму, що перевишус певнL!й fiiМiТ

Бiльшiсть пролажiв Гр5пи rлiйснюкrться,|аvовникаv. якi vaIoTb llа,lежну кредитну icropiKr. або на tti,tutltBi

оплати, Група не вимагас надання застави 8 якостi ,]абеfлеllе 
l] l] я сRоТх фiнансових активiв, Крелитний рl1']иli

I-руr|и контролюt,гься i аналiзусться в Ko)l(tlOMy конкретному випплку. i. вl,ходяtlи l сlа'lисtики сгягtlення

CTopirrKa Jб з J9

ь-{
\_!.-{

Е

Е



пl,дт (кдl,JI l вськи Й мдшиll()БудlI]ниЙ Jлl]()д л

примlтки до консолlдоI]дноi ФlнАt.lсовоi звlтнос,гI
cтaIlolv tta 3l грудня 20I9 року та |il l)i!i. шозi]hiн,tився llil ]ilJнач(нудату
(1,тttся,tах грllаеIlь, ,lкцо не вказано itture)

]аборгованосl.i, Kel]iBltIlцl,B0 Rt]а)(а€. пtо вона не N]а(,]I|ачноlо plllllK\ BllHlllillellllгrirtltыiB tt,'ttit:l crrt,
ь1 11r,ilrllil,\j11111 ) pjj\,plj.l\ Ilil llllbl)llltя r,'jttttlib .li t rltt,ttt.,.,tttt,t bl,|'ll(lll,cli ,.l Nl1,1.111,1\j 1],ll(ll,|),, l\, ,,1,1,1,1il,

jобов'я ]allb 1la Nlо]\1сl],I l)o]\l ilIlelltlя,

\4ilK(ll\lil.,l1,1lltll piпcIlb крс 1,1||l\l|(l pl1,1tN) jlit lUllll\ .Lill) jK_1.1B:

_ J1,12.20I9 J1.12.20щ_
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та iх еквiваленти
рдзом

Ottcpiruiйttиit Irpllб),,loti ]а ltl!pilx),Batt!lrIllt l}ijtcoTliiB 1,а ltollaTliiB

Дмортизачiя основ н пх зассrбiв
Д \lop l ll{i,lliя ttчrt.t tcpli.r.tbHltx .rK ttIBiB

Е l}lTl)A

l0зз
2 999 1 з49
] 0.]2 lз 692

У пDавл iH ttя KaпiTa.tlol,t

Груllа р()lглrдirе aKuiottepHttЙ капiтал i по]l.]кп як основне л)I(ерело (|liHattcvBaltttя, Гоltовttоtо rlе,гоttl yпl]al]-IlillIIя

коштаNtIl з ]!lс1'ою,}бе},)еr(еннл моltiливостi Групи продов}куватлl cBolo :iiяльttiс,гь, Управлittня pttзt,txrlM

капiталу, головниNl ll14HoM, стосусться виконilння вимог ),краlнського 
,]аконодавс,гва.

По_lti,гtlка ГрупИ cTocoBHo уп1]авлiНн,] капiталоМ нацiлена на забезгtе,tеt-tttя i пiч'tрttмк) опгllN,альноl (TPyKl,yPll

каltitал1 :лЯ з\lеllшсннЛ,}illilлLltиХ BltlpitI нl к:rпirал tЗ tH5,tKocti. необriдttич 1ля Jocl}ll) Гр5tttl л,, pttttKiB

ка п iTlt-l 1, ,

KcpiBHtru,t.Bo ltаNlага("|'ься зберiга] и бшtанс Miilc бiltьш високоttl ло \o.:lll iс,гI{.,. яli\ Nl('n\lIil ]t,crl lll Ilj-)ll I}lluL()N'}

piBHi rtозrtкових кошr,iв. та перевагамll iстабiльнiсr,rо, якi забсзtlс,tуt cTiiiKa ttсlзиrtiя KalriTa,tt_"-,

ПрOlяIOv ,пittt,,t,l ttcpio,1r tte i,l.t.l trtitt r tti,rrl,ri t,, \прilвлllll1,1 l\ilIIi1,1,I(,\I

прtIбу't KtrBocтi та lltlзtl KiB .ltittB i.tlt tосз,i ulo]tt-l l]!l гl.]lа,г за зобов'язаt tttям tt,

__ J1.12.20l9 J l,l2.20lll
(22,1з0)

5 590
2l

25 ,l4l

594l
55

(|7ll9) J l .lJ7

29. оцl1-1|{А сп рА впдл и BoI влртост|

Справеллива BapTicTb фiнансоВих активiВ та зобов'язань, яка включена дО t}iHaHcoBoT звiтностi, явля. собоtо

суму,, на яку можна обмiняти iHcTpyMeHT в результатi пото,lноТ угоди мiж зацiкавлеttим1.1 cтopoHaM14,

вiдмiнною вiд вимушеного пролажу або лiквiлачiТ,

,Д,ля визначення справедливоТ BapтocTi використовувалися наступнi методи та припущення:

. Справеллива BapTicTb грошових коштiв та ix еквiвалентiв, торговоi дебiторськот та кредlrторсько'i

заборгованостi, а також iнших короткоётрокових зобов'язань лриблизно дорiвню€ Тх бмансовiй
Bapтocтi в основнОму з оглядУ на те, що цi iнструменти булуть погашенi в найближчому Nlайбутньом),,

. Справел_,tива Bapтicтb кредитiв. виланих I-рупою, та iншоi (liHaHcoBo'i заборгованос'гi, визнаllа€тьСя

шляхом дисконтування майбу,гнiх грOшових потокiв ,l використанням поточних СтавОК Д,'lЯ

заборгоsаностi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiнами, якi залttшl1,1tисл ло

по га шен ня,

CTopiIrKa J7 l39
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llрА'г (I{АI'Л l ltсЬкИ и МАшиноБУ ВllИИ ]АI]()Л л

прим |тки до консол lдовлноi ФlнАнсоliоi звlтнос,t,I
сl,аtIоI]llа3lгр5,.rня20I9року-I,азарiк. mo,JilIiit],lllR(r| Hil ]il ilIiI,1(lt\, ,ila,|,)r

(у тися,tах l,pl]Rettb. якшо не вка]ано iнше)

lcpapx iя д;лtеt,lел оцi HKt.t справедlt пвоТ Bap,t,tlc,t i

I р5пir ottiHlot ,PiHattcoBi iнсгр5rlенtIl i гакt HerlriHaHctlBi акIиви. як oclloBlli засоби. ]а СПРаВеДJll'ВOlО Bilpll(ll\l
на кожну дату складаllIlя звгl,у пра {riнансовиir cTatt, Yci активи i зобов'язання, якi оцiItююl,ьсll за

a,,poa".lnu"o,o uap.l.icTto, класrtфiкуlоться в рамках описаноi ни)l(че icpapxii справеллllво'i вартос-гi:

. lHcTpyMettTl1, справедлпва BapTicTb яких була визltачена на пiлстltвi котир) llilllb цiн Hil aKTllBHllx l]ll1lKax

-l1.1Iя ineltTиrlHllx atiTItBiB або зобов'яlаttь piBettb l:

. lttctpllrettttl. ( llг.lвUл.lltвit B.rptictb чtltts б1.1l uиttt:r,tctrlr ttlt пil. tlltri ni:lrtttrt.ttl B1_1 K\llllP)tJ:I,1b ltill,

u,,r,,,r,,a,,,,, о,' рiвttя I,Btlxi:rttttr:rllttttx.яKi cttocTcpttill(lll,c\l ]U1,1 аtt,гпвt,абозобов'я3аllIl,lбсJпоссрс,]lllьо
(цitllI) або ttобiчrtо (ltoxilrri Bi,r uitt) piBellb 2;

. ltrctplrtertttt. (lll\illlu_1.Illllil u.rptictb ltKttr r-,1.ta Blttttl,'tcttlr llil lllл!1.1Вi tttlti,Ittttl ]lltItltt _1,1я illilll8\ iltil,

u,i,,в'я l,,tlHrt. якi llc гl1)lll\l\,ll,сч H,l (lloclep(n(\П.lllllx |)llIlKt'Bll\ ,lilIlи\ (Bll\1,1lll lillli. ubi llU

спосl,ерiгltIоl,ься tta pt.trtKy) piBettb Э.

У таблицi Hll)l(Lle лредставлена iсрархiя oltiBoK спр ведливоТ BapTocтi акl,ивiв,l,а зобов'я3аlIь Гр),п11:
'}BiT про

фil|апсовlli|
c-|,illl

PiBcHb PiBcllb PiBellb
|,.\ i()tl

J l. l 2.20l8
d)iпtlli(oBi nNTllBll, cllpxBcrl.illll]il B,tp l ic r ь якll\

|,l|.|1,1,., 1,1ll |,| ,|,||,l |.,,;i|,,г\ |,,| { l , ; , ' 
| 

, l , , 
, а , l l l l . 

, 
, l ,

l'potttoBi tKltt ltt ,tit ir cKtriBii:tctt,t,tt

4)illxllcol]i lобов'л,JпllIlя! сtl|)ilведлllвх
BapTic гь яьiltI llill](rllll'|'b(rl
lrpc- Lttltt r'it tlo ltttitt
'] {)pl ol]c,l1,1lll t а itttttlt K1'lc,ttt гоlrсt,ttit

litбllpгotlettic'tt,

l()]з
2 999 2 999

l ().]] l ()]]
- 2 999

]7 l]2

зl922

]BiT llpo
4)illllltcosllii

Pillcll b

l

.,]7 l22 - .l? 12]

.] l 922 .] 1 922

PiBcHb PiBeHb рл]ом
1.12.20!ti

()illiill(0Bi хк t lllr,t, сllрпl}t,1.1llRх l]ill) l'lc aI' rllitl\

Il,t,l,,l,.,,l,,,, |||,|,|, ].,1]|,,,r. I j ,|,;,,| l,,,,, i,ll,
l 1lrlttLoBi KtrtLL tt,litlr ctttrirrlL,tcltttt

d)illilll(0Bi lобов'я lltlttlrl. cll pirBe1.1ttl Bit

Bltpticlb якttr ltilBollltbcя

6 зJ]
7.i.l9 7.]49

6 31] 6.,]]j
- 7 .]{(.)

l(рели,lи,I,а позикп
li)pI,()l]c]ll,!la'l'a ilttlta крс.'Lиltrрська
lаборtuваtliс,гь

Пр,llтяt,tlм ]вiтllrrго llерiолу нс було
перехiuiв lcl 1 з l)iвrrя j,

45 9l]

lб ,106

переходi8 ,мiж рiв}lям1.1 0цiнки

45 9lз - -lj 9l]

lб 4(Xl l() 1( )()

слраведлиRоТ BapTocTi l i 2. at ,IaKo;t;

CTollirrKa Jtl з J9



п l,дт (кдI)л I t}ськи й мдш и ноБудl l}l{ и й ]АIlОЛ,

прим tтки до консол lдовдноi ФlнАнсовоi звIтностl
станом на 3 l грулня 20I9 року та зс piK, ч]а ]акiн,tився на зазнаllену дату
(у тtлсячах гривень, якшо не вказано iHtue)

з0. подli пtсля звIтноi дАти

у перiол пiсля звiтноi дати i до дати затвердження uicт фiнансовот звiтностi нс вiлбулося нiяких подiй. щоб

!|orn" б 
"nn""yr,, 

на лану tliHaHcoBy звiтнiсrь, Наприкiнчi 20I9 року ро}лоtlалася епiлемiя KopoHaBiplcy

SдRS-СоV-2. яка споllа.]ку вразила Китай. а на по(lа,l ку 2020 рок1 пере] ворилася на пандемilо,lа 0хоltилl 1ci
краIни cBiTy. З метою стримування наслiдкiв пандемiт було запроваджено значнi обмежувальнi заходtt

бiльшiстю ipaTH cBiTy. yci шi фiнансовi, економiчнi та фiзичнi заходи. спрямованi за захист житгя населення,

сповiльнюють тем пи-розвиткусвiтовоi економiки та можуть викл икати глобальну економiчну кризу. На даний

]\,lol,teнT неможливо лостовiрно оltiнити термiни пiТ обмежувальних заходiв та потенцiйний вллив пото,tноТ

ситуацii на eKoHoMiKy окремиХ краТн та дiлове сеРедовище, в якому працюють юриличнi та фiзичнi особи,

ll березня 2020 Кабiнет MiHicTpiB УкраТни приilняв постанову <Про запобiгання лошир_еннlо на,tериlорii

УкрЙи KopoHaBipycy COVID-l0>, якоЬ на територiI УкраТни 8станоsлено караllтин з l2 березня ло З квiгня

20i0 року з можливою пролонгачiсю. l7березня2020рокубулоприйнятоЗаконУкраТни<Провнесеннязмitt
до деяких законодавчих ак,гtв Укра'iни, спрямованих на запобiган|lя виникненню та поширеннlо

KopoнaBipycHoi хвороби (СОV ID- l9)>, яким було внесен i зм iни .по ряду ]акон iB УкраТни. 25 березня 2020 рок1,

KabineToM MiHicTpiB Украiни було проловжено лitо караltтину до 24 квiтня 2020 року r,a запроваджено ре)l(им

надзвичайноТ ситуашii на всiЙ територii Украiни з подiцы]Jим полов)кенням його лii, Станом tta лагу

]аr,вер.fження фiнансовоТ звiтностi KapaHr ин гривав,

в умовах продовження епiдемii корояавiрусу covlD-l9 та в перiол лiт карантину значно ускладнено умови

ведення бiзнесу через значнi заборони, спрямованi на стримування розповсlодження захворlOвання. що

с)rгI€во впливаlотЬ на лiяльнiсть пiлпри€мств. KpiM того, icHyc значний ризик тогоj шо через розповсlолженrlя
хвороби, спiвробiтники Групи нарах(аються на ризик ]ахворlовання та неможливостl викоllуваl,и cljol

обов'язки деякий.lас.

керiвниttтво Групи запровалило заходи для запобiгання значного впливу подiй, цо вiдбуваються у rа умови

iснувавпя eпi;evii. на дiяльнiсть. проIе керiвничгво Грlпи не vоже лосrовiрно оцiнити вплив пото,lн(|'i

ситуаuii на,аiяльнiсть в чiлому,

На даний момент КерiвництвО ваа)кас, що Група зможе продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHllBi

та фiнансова звiтнiсть не потребус коригувань через обмеже[lня, накладенi поl,оlIними обставинаN1ll lIa

дiяльнiсть Групи та неспроможнiсть Групи та Його контрагентiв виконуватll cBo'i обов'язки сво(часно-га у

повному обсязi.

Керiвничтво злiйсню€ лостiйний монiторинг поточноi ситуацiТ в цiлому. У виладку c),TTcBllx змiн ltоl'о,tного

cTiHy або у випадку введення надзвичайного стану в kpai'i чи настання iнших лодiй, якi сутт€во вплинуть lta

дiялiнiсть Групи, керiвничтво буде оцiнlовати вплив цих подiй на дiялыliсть Групи, а також приймаlх

рiшення про необхiлнiсr.ь кори.ування ланих фiнансовот звiгностi та оприлlоднення такот iнформаuii

C,t,tlpitttia J9 з J9
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