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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ, ЗА 2019 РІК
1. Основні відомості про товариство.
Повне найменування:
Публічне акціонерне товариство «Гідромеханізація»
товариство).

(далi - ПАТ «Гідромеханізація», або

Скорочене найменування:
ПАТ «Гідромеханізація»
Код ЄДРПОУ: 01416398
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство.
Державна реєстрацiя: Зареєстроване Подільською районною в місті Києві державною
адміністрацією, 02.09.1996 р. Номер запису в ЄДР: 1 069 120 0000 000075
Країна реєстрації: Україна
Юридична адреса: Україна, 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Електриків, будинок 16
Фактична адреса: Україна, 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Електриків, будинок 16
Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про товариство:
http://www.gidromex.com.ua
Адреса електронної почти: Gidromex@i.ua
Середня та середньооблікова кiлькiсть працiвникiв протягом 2019 року – відсутня
(підприємство знаходилося в стані ліквідації до 02.12.2019 р.)
Коротка iнформацiя про товариство.
Публічне акціонерне товариство «Гідромеханізація» (далі за текстом — Товариство)
було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Гідромеханізація» згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/12 вiд 6 вересня 2012 року) на
виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» про приведення дiяльностi
акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього закону.
Товариство було створене рiшенням зборiв засновникiв вiд 07 червня 1996 року
(протокол №1), вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України № 36-АТ вiд
12.03.1996р. шляхом перетворення орендної фiрми «Гiмех» у Вiдкрите акцiонерне товариство
«Гiдромеханiзацiя», згiдно iз Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року
№57-93 «Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх
структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду» та Закону України «Про господарськi товариства»
вiд 19 вересня 1991 року з наступними змiнами i доповненнями.
Пiдприємство виступає єдиним майновим комплексом, органами управлiння, якого є
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада, Виконавчий орган – Генеральний
директор. Органами контролю за дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя.
Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом
порядку набули право власності на акції Товариства i мають право володіти такими акціями
згідно з чинним законодавством України.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками
Товариства.
Згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 12.01.2015 р. було порушенно
провадження у справi про банкрутство Товариства. Найменування особи, яка подала заяву про
порушення справи про банкрутство - Державна податкова iнспекцiя у Подiльському районi ГУ
1

ДФС у м. Києвi (04655, м. Київ, вул. Турiвська, 12, код ЄДРПОУ 39467012) Причини
порушення провадження у справi про банкрутство емiтента - неспроможнiсть боржника
погасити кредиторську заборгованiсть у сумi 2374404,04 грн.
Постановою Господарського суду м. Києва від 29.01.2018 р. у справі №910/26972/14
Публічне акціонерне товариство «Гідромеханізація» визнано банкрутом та відкрито
ліквідаційну процедуру.
До 02.12.2019 року Підприємство знаходилося в стані ліквідації. Згідно ухвали
Господарського суду м. Києва від 02.12.2019 р. було ухвалено затвердження мирової угоди від
04.11.2019 року №02-03/111 у справі №910/26972/14 за заявою – Державної податкової
інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві
з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та в
порядку, визначених цією мировою угодою. Під мировою угодою Сторони розуміють
домовленість між Боржником та Кредиторами стосовно погашення Боржником кредиторської
заборгованості на умовах викладених у даній Мировій угоді з метою врегулювання спору на
підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. Метою мирової
угоди є відновлення платоспроможності боржника та часткове погашення кредиторської
заборгованості за рахунок інвестора. Рішення про укладення цієї Мирової угоди від імені
Кредиторів прийнято «04» листопада 2019 р. більшістю голосів кредиторів - членів комітету
кредиторів Публічного акціонерного товариства «Гідромеханізація», що оформлено
Протоколом засідання комітету кредиторів №24 від «04» листопада 2019 р.
Також згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 02.12.2019 р. ухвалено закриття
провадження у справі №910/26972/14 про банкрутство ПАТ «Гідромеханізація» та внесення
запису Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про закриття
впровадження у справі про банкрутство.
Як вищезазначено, відповідно протягом 2019 року відбулися змiни щодо органiв
управлiння Товариства, а саме згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 02.12.2019 р.
затверджено мирову угоду, закрито провадження по справі №910/26972/14 про банкрутство
ПАТ «Гідромеханізація» і припинено повноваження ліквідатора Черпак А. Ю.
Вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має.
Види діяльності за КВЕД-2010:
42.91 - Будівництво водних споруд (основний);
09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення
кар'єрів;
43.11 - Знесення;
43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
77.32 - Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
77.34 - Надання в оренду водних транспортних засобів;
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Опис економiчного середовища, в якому товариство здiйснює свою діяльність
Предметом дiяльностi Товариства є виконання гiдротехнiчних робiт (землянi роботи,
будiвництво водних споруд, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд,
будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж, зведення несучих i огороджуючих
конструкцiй будiвель i споруд, насипних грунтових конструкцiй, земляних гребель, дамб,
насипiв, гiдронамиву територiї пiд забудову, будiвельного водозниження, улаштування
майданчикових дренажiв та інше). Також надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна та транспортних засобів та інші спеціалізовані будівельні
роботи.
Протягом 2019 року спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi у
зв’язку із подальшим веденням вiйськових дiї на сходi України та розривом мiжрегiональних
зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим; низьким зовнiшнiм попитом унаслiдок гальмування
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економiчного зростання країн – основних будівельних партнерiв; погiршенням фiнансових
результатiв пiдприємств та призупинення діяльності, скороченням державного фiнансування та
високим рiвнем невизначеностi. В 2019 роцi будівельна галузь України, як i iншi галузi
української економiки, суттєво постраждали внаслiдок полiтичної нестабiльностi та падiння
економiки. У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу
замовлень. Данi роботи переважно є сезоними та можуть проводитись з червня по листопад
звiтнього року. Основними ринками збуту є виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для
будiвництва та проведення водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi
компанiї.
Основна господарська діяльність Товариства здійснюється на території України. Ринки,
що розвиваються, такі як Україна, більш, ніж розвинуті ринки, схильні до різноманітних
ризиків, включаючи економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики. Як уже
траплялося у минулому, існуючі чи потенційні фінансові проблеми або збільшення потенційних
ризиків, пов’язаних з інвестиціями у економіки, що розвиваються, можуть негативно впливати
на інвестиційний клімат в Україні та українську економіку в цілому.
Закони та нормативно-правові акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні
зазнають стрімких змін. Також негативно впливає на розвиток будівельної галузi податкове,
валютне та митне законодавство в Українi, яке допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити
всi тенденцiї, якi можуть впливати на будівельну галузь, а також те, який вплив (за наявностi
такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що
воно вживає всiх необхiдних заходiв для виходу підприємства із кризи, відновлення
платоспроможності та намагається забезпечити в майбутньому стабiльну дiяльность та
розвиток Товариства.
2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності:
Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2019 р.
Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99р., міжнародним
стандартам фінансової звітності та іншим нормативним документам з питань бухгалтерського
обліку. Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується
в Товаристві на підставі договору про надання послуг з бухгалтерського обліку.
Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2019 р. є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам ст.12 Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Підготовлена Товариством звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме: доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
Припущення щодо безперервної дiяльностi.
Фінансова звітність Товариства за 2019 р. була підготовлена, виходячи з припущення
безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході
звичайної господарської діяльності. Станом на 31 грудня 2019 року управлiнським персоналом
було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в подальшому здiйснювати свою
дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про
суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, про закриття впровадження у справі
про банкрутство та наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть
спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй основi. Такi попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату
фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких
оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов’язань
управлiнський персонал не виявив.
3

Iдентифiкацiя та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Гідромеханізація» складена станом на 31 грудня 2019 року,
звiтним перiодом є 2019 рiк. Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх
вимог МСБО, МСФЗ, та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних
стандартів фінансової звітності («IFRIC»), які були офіційно затвердженими Міністерством
Фінансів України та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової
звітності.
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi
облiкових даних ПАТ «Гідромеханізація», вiдповiдним чином скоригованих i
перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ.
За звітний період 2019 року ПАТ «Гідромеханізація» складає повний комплект
фінансової звітності у відповідності з МСФЗ, що включає звіт про фінансовий стан, звіт про
сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та примітки
до фінансової звітності.
Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових
коштів» за прямим методом, використовуючи форму «Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом)» , затверджену Наказом МФУ. Інформація про основні види грошових надходжень та
грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - українській гривні. Ця
валюта є функціональною валютою Товариства (валюта первинного економічного середовища,
в умовах якого працює Товариство). Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі,
якщо не зазначено інше.
При підготовці фінансової звітності Товариство використовувала історичну (фактичну)
собівартість для оцінки активів.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені в Балансі станом на 31.12.2019 р. з
врахуванням «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику,
ПАТ «Гідромеханізація», яка затверджена наказом «Про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику».
Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними
характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:
• зрозумілість;
• доречність (суттєвість);
• достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність,
обачність, повнота);
• порівнянність.
При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними
стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою
з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно
розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка
надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та
іншим вимогам МСФЗ.
Суттєвi положення облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi, представленi нижче.
Основнi засоби.
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до
МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання при постачанні товарів та наданні послуг ;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року та вартістю більше 6000
грн. Необоротні активи, вартість яких є нижчою за встановлену межу, визнаються у складі
витрат.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
• земельнi дiлянки;
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• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що
включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi
витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення
його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж,
перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення.
Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були
замiненi, списуються. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення
корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво
переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення
корисностi активiв». Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що
амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з
використанням прямолiнiйного методу та прискореного зменшення залишкової вартості
основних засобів. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту
основних засобiв, признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи.
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнавати контрольовані товариством немонетарні активи,
які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від товариства і
використовуються товариством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для
надання фінансових послуг.
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- програмне забезпечення та ліцензії на програмне забезпечення;
- торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи
основних засобів, враховуються у складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи первісно оцінювати за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані підготовкою цього активу для
використання за призначенням. Після первісного визнання нематеріальні активи
відображаються за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності.
Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання
після вирахування торгівельних та інших знижок;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для
використання за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального
активу, якщо:
- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх
економічних вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
- ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку
оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного
строку їх використання. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей
нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у
спосіб передбачений комісією. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних
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активів визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною
Директором Товариства. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються
один раз на рiк.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще
не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в
експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму
iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. По закiнченню
будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде
нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна
нерухомiсть.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть.
Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється
відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 «Подання фінансових
звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною
контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші
цінності.
Товариство визнає кредиторську заборгованість у балансі, коли стає стороною
контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичний обов’язок сплатити грошові кошти
або надати інші цінності.
Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяється на поточну та довгострокову.
Поточна заборгованість – сума дебіторської або кредиторської заборгованості, яка буде
погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Довгострокова заборгованість – сума дебіторської або кредиторської заборгованості фізичних
та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Товариство
здійснює переказ частини довгострокової заборгованості до складу короткострокової, коли за
умовами договору до погашення частини суми заборгованості залишається менше 365 днів.
Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її справедливою
вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до фінансового активу. Витрати за
операцією - це додаткові витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття
фінансового активу і включають, крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам,
біржам, а також невідшкодовані податки та збори.
Запаси.
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснювати відповідно до МСБО 2
«Запаси». Запаси - це активи, які:
- існують у формі сировини та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі
надання послуг;
- утримуються для продажу.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть
запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд
час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин:
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки)
вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного
виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i
вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої
потужностi. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання.
Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх
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iндивiдуальної собiвартостi. При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за
методом FIFO.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію,
списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких
предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного
використання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли
товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх
продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група
можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи
справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж. Доходи та витрати вiд припиненої
дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується.
Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi
для продажу, не амортизуються.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також
банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох місяців. Також відображаються грошові
кошти у підприємства на спецiальному рахунку, призначений для облiку коштiв у системi
електронного адмiнiстрування податку на додану вартість.
Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього
зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та
розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити. Забезпечення створюються товариством
для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
• виплату вiдпусток працiвникам
• виконання гарантiйних забезпечень.
• реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi діяльності
• виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку
тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби
коригується (збiльшується, зменшується).
Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в
примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв
у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансi (Звiтi про
фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли
iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як
витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за
угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання,
що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони
меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка
визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi
теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi.
В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод
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протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на
залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у
яких вони понесенi. Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди,
облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi
активи».
Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як
ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю
винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за
виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та
вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж
до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому
мiсцi. Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт. Процентний дохiд та
витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в
Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Дивiденди визнаються в момент
встановлення права товариства на їх отримання. Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в
операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Витрати за
позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з
отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи
виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки
до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi
iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi.
Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата
вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне
обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються
працiвниками товариства.
Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок
поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат
працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна
плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду
соцiального захисту.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання
товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди,
що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до
випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». Базисний
прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду
(знаменник).
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат,
розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та
вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдповiдно до положень роздiлу III «Податок на
прибуток пiдприємств» Податкового Кодексу України платник податкiв має право за
методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фiнансової полiтики,вести облiк тимчасових та постiйних податкових рiзниць та
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використовувати данi такого облiку для складання декларацiї з податку на прибуток.
ПАТ «Гідромеханізація» має свiй рiчний бухгалтерський дохiд за останнiй звiтний рiк менше 20
млн. грн., відповідно об’єкт оподаткування з податку на прибуток можна визначати без
коригування бухгалтерського прибутку до оподаткування на податковi рiзницi (крiм вiд’ємного
значення об’єкта оподаткування минулих податкових рокiв). Про це нам говорить п.п. 134.1.1
Податкового кодексу (далi – ПКУ). ПАТ «Гідромеханізація» повiдомила про таке рiшення в
звiтностi, яку подають за перший рiк у такiй сукупностi рокiв. Першим таким роком став 2015
рiк. I в декларацiї за 2015 р. ПАТ «Гідромеханізація» зазначило про своє рiшення – вести облiк
без податкових рiзниць. Відповідно підприємство з 2015 по 2019 рік веде облік без податкових
різниць.
Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм
випадкiв, коли підприємство анульовано як платник ПДВ та коли ПДВ, виник при покупцi
активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ
включається до вартостi активу або витрат. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з
врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються з ПДВ.
Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами.
Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
- юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу
товариства);
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
фiзичних
осiб
–
членiв
провiдного
управлiнського
персоналу
компанiї;
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для
судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.
Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий
залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i
має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу,
товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або
постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням
продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає
ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам.
Товариство оперує в одному сегментi - виконання гiдротехнiчних робіт, яке здiйснюється в
Українi.
Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою органiзацiї займається
одним видом дiяльностi. У зв’язку з цим господарчо-галузевi сегменти не видiленi.
Товариство займається реалiзацiєю товарiв та послуг тiльки на територiї України, в зв’язку з
цим географiчнi сегменти не видiляються. У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства
та при появi нових видiв дiяльностi Товариство буде представляти фiнансову звiтнiсть у
вiдповiдностi з МСБО14.
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Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття
iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до
затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому
комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення Помилку
попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за
винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або
кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод
помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв,
товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого
першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним
перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду,
помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для
виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
Інформація щодо застосування нових МСФЗ та їх вплив на фінансову звітність
Нові стандарти, що набули чинності з 1 січня 2019 року
При підготовці фінансової звітності за звітний період застосовувалися всі МСФЗ, чинні
станом на початок звітного періоду, а також розглядались нові МСФЗ, які офіційно
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, та оцінювався їх вплив на фінансову
звітність. Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі
стандарти як:
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що
починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює МСБО 17 «Оренда», Тлумачення
КТМФЗ 4 «Визначення наявності в договорі ознак оренди», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна
оренда – заохочення» та Роз'яснення ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну
форму угоди про оренду».
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання і розкриття інформації про оренду
та вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі
обліку в балансі, аналогічно до порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів
з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто
оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар визнаватиме
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, що
представляє право користування базовим активом протягом строку оренди (тобто актив у формі
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати відсоткові витрати за
зобов'язанням з оренди окремо від витрат з амортизації активу у формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події
(наприклад, зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості
випадків орендар враховуватиме суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування
активу у формі права користування. Порядок обліку для орендодавців, відповідно до МСФЗ 16,
практично не зміниться, порівняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавці
продовжуватимуть класифікувати оренду, використовуючи ті самі принципи класифікації, що й
у МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну та фінансову.
Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше
Поправки до МСФЗ 9 «Особливості передплати з негативним відшкодуванням» вступили в
силу з 1 січня 2019 року, з можливістю дострокового застосування. Відповідно до МСФЗ 9,
борговий інструмент може бути оцінений за амортизованою собівартістю або за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, за умови, що договірні грошові потоки є «виключно
платежами основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості» (критерій SPPI) та
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інструмент утримується в межах відповідної бізнес-моделі для цієї класифікації. Поправки до
МСФЗ 9 пояснюють, що фінансовий актив не відповідає критерію SPPI, незалежно від події або
обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, яка сторона
сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове розірвання контракту. Поправки
повинні бути застосовані ретроспективно. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність
Компанії.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату
набуття чинності поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту
дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається).
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю
над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному
підприємству. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають внаслідок
продажу або внесення активів, які представляють собою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3
«Об’єднання бізнесу», в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним
підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в
результаті продажу або передачі активів, що не представляють собою бізнес, визнаються тільки
в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації
або спільному підприємстві. У зв’язку з невизначеним строком набуття чинності поправок до
МСФЗ 10 та МСБО 28, управлінський персонал Компанії не розглядав питання, чи буде
суттєвим вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Компанії в майбутньому.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються бухгалтерського обліку, коли
доповнення, скорочення або врегулювання планів відбувається протягом звітного періоду.
Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планів
відбуваються протягом річного звітного періоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний:
- визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після доповнення,
скорочення або врегулювання планів, використовуючи актуальні припущення, використані для
переоцінки чистого встановленого зобов’язання, що відображає переваги, запропоновані згідно
з планом та активами плану після цієї події;
- визначити чистий відсоток за залишком періоду після доповнення, скорочення або
врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене зобов’язання, що відображає вигоди,
запропоновані за планом, і активи плану після цієї події; і ставку дисконту, яка
використовується для переоцінки чистого встановленого зобов’язання.
Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-які витрати
за минулі послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив
максимального обсягу активів. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт
господарювання визначає вплив граничної величини активів після зміни, згортання або
погашення плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, включених до чистого
відсотка, визнається в іншому сукупному доході. Поправки застосовуються до доповнення,
скорочення або врегулювання планів, що відбуваються на початку або після початку першого
річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом
дострокового застосування. Ці поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутніх
доповнень, скорочень або врегулювання планів Компанії.
Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» роз'яснюють, що
суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до довгострокових
інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, до яких метод власного капіталу не
застосовується, але які, по суті, є частиною чистих інвестицій в асоційоване або спільне
підприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскільки мається на увазі, що модель очікуваних
кредитних збитків, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових інвестицій.
Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні МСФЗ 9 суб’єкт господарювання не
враховує будь-які збитки асоційованого або спільного підприємства, або будь-які збитки від
знецінення чистої інвестиції, які визнаються як коригування чистих інвестицій підприємства в
асоційоване або спільне підприємство, що випливають із застосування МСБО 28. Поправки
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повинні бути застосовані ретроспективно та вступають в силу з 1 січня 2019 року. Наразі ці
зміни не застосовуються до Компанії, але можуть застосовуватися до майбутніх операцій.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання
отримує контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він застосовує вимоги до об’єднання
бізнесу, що здійснюється поетапно, включаючи переоцінку раніше утримуваних активів та
зобов'язань спільної діяльності за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає усю,
раніше належну йому, частку участі в спільній операції. Суб'єкт господарювання застосовує ці
поправки до об’єднання бізнесу, для яких дата придбання є на або після початку першого
річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом
дострокового застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» уточнюють, що попередні частки в цій спільній
операції не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до операцій, в
яких він отримує спільний контроль на або після початку першого річного звітного періоду, що
починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування.
Наразі ці зміни не застосовуються до Компанії, але можуть застосовуватися до майбутніх
операцій.
Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» уточнюють, що податок на прибуток,
нарахований на дивіденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операціями або подіями, які
генерували прибуток, що розподіляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання
визнає податку на прибуток, нарахований на дивіденди, у прибутку або збитку, іншому
сукупному доході або капіталі, відповідно, коли суб'єкт господарювання первісно визнало ці
минулі операції або події. Ці поправки застосовуються до річних звітних періодів, які
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Коли Товариство вперше застосує ці
поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, визнані на або
після початку найпершого порівняльного періоду. За оцінками управлінського персоналу,
поправки не вплинуть суттєво на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики» уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає
як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення
кваліфікованого активу, коли дії, необхідні для підготовки цього активу до його цільового
використання або продажу, завершені. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до
витрат на позики, понесені на або після початку річного звітного періоду, в якому суб'єкт
господарювання вперше застосовує ці поправки. Суб'єкт господарювання застосовує ці
поправки для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, з
дозволом дострокового застосування. За оцінками управлінського персоналу Компанії,
застосування стандарту не вплинуло на вартість активів і зобов’язань.
Нові тлумачення, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток» набирає
чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначенні податку на прибуток в
ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог податкових органів відносно конкретної
операції або обставин. Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий
орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало підприємство під
час складання податкової декларації. Якщо так, то підприємство відобразить в фінансовій
звітності таку ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію
стосовно невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде
відрізнятися від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з
врахуванням невизначеності. Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.
Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за період,
що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя
та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування),
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових
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інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі
обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У
відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки,
яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти будуть
оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:
- дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
- коригування на очевидний ризик;
- сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який
визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та
збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як
страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9.
Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за
короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням
життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування
життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів.
Облік виручки буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових.
Розрахунок буде здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що
страхові компанії використовують на даний час. Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на
Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює страхову діяльність.
4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення в застосуваннi облiкової
полiтики.
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
розрахунків. Оцiнки та припущення, на яких
ґрунтуються результати, регулярно
переглядаються. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що
характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
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Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки
інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента і коригувань під час оцінки
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності
чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших
факторах.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю. Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань
у відповідності до МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у балансі (звіті про фінансовий стан) на кінець кожного
звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за
справедливою вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Дебіторська
заборгованість

Поточні зобов’язання

Методики оцінювання
Первісна та подальша оцінка грошових
коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Первісна та подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків
на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вихідні дані
Офіційні курси НБУ

Ринковий,
дохідний,
витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

5. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
Основні засоби
Основнi засоби компанiї представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Найменування групи основних засобів
Будівлі
Машини і устаткування
Транспорт
Інструменти, прилади, інвентар (меблі і офісне
устаткування)
Інші основны засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні споруди)
Інші необоротні матеріальні активи
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
2048
5211
2371
313

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.
2048
4417
1684
258

171
7
617
6
10744

80
0
364
13
8864
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Терміни корисного використання основних засобів
Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є
предметом судження керівництва, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних об'єктів
основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів
керівництво розглядає спосіб застосування об'єкту, темпи його технічного старіння, фізичний
знос і умови експлуатації. Зміни у вказаних передумовах можуть вплинути на коефіцієнти
амортизації в майбутньому.
Амортизацію основних засобів Підприємство нараховує із застосуванням
прямолінійного методу, який діяв на протязі 2019 року, за яким первісна вартість активу
рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання
об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання активів впродовж
терміну їх корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних
встановлених термінів корисного використання:
Найменування групи основних засобів

Строк експлуатації (років)

Будівлі та споруди
15-30
Машини і устаткування
5-10
Транспорт
5-10
Інструменти, прилади, інвентар ( в тому
4-20
числі меблі і офісне устаткування)
Багаторічні насадження
10
Інші основні засоби
12
Переоцінка основних засобів у 2019 р. не проводилась.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені
обліковою політикою Підприємства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються
100 % при введенні в експлуатацію.
Вартість основних засобів повністю амортизованих, але які продовжують
використовуватись 6038 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не має основних засобiв, отриманих в
фiнансову оренду.
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Предмети, термін використання яких менше одного року, що супроводжують
виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та
швидкозношувані предмети». У момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з
балансу (у розмірі 100% від їх вартості) з одночасною організацією їх оперативного кількісного
обліку за місцями експлуатації і відповідальних особах протягом строку фактичного
використання таких предметів.
Малоцінні необоротні активи.
В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 6000 грн.
(без ПДВ) та очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року (або
операційного циклу).
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання
(в момент введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості відповідно до ст. 145.1.6
Податкового Кодексу України №2755 Малоцінні необоротні активи списуються з балансу в
місяці введення їх в експлуатацію.
Нематеріальні активи
Визнання, оцінку та облік нематеріальних активів здійснюється згідно із положеннями
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» з
урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 відповідно до визначених груп.
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат,
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безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для
використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму
витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх
можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод
від використання об’єкта нематеріальних активів.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в
придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних
вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності.
Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів.
Товариство визначає термін користування нематеріальними активами, який становить
від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом,
виходячи з первісної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи
з терміну корисного використання цього об’єкту.
Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.
Капіталізація вартості нематеріальних активів, отриманих Товариством в результаті
розробки, відбувається при дотриманні наступних критеріїв:
 Товариство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального
активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
 Товариство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або
використання нематеріального активу;
 Товариство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою
нематеріального активу.
Найменування групи нематеріальних активів
Інші нематеріальні активи
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018р.,
тис. грн.
2
2

Станом на 31.12.2019р.,
тис. грн.
2
2

Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні інші фінансові інвестиції.
Станом на 31 грудня 2019 року довгострокова дебiторська заборгованiсть становить
62 тис. грн. та представлена наступним чином:
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
32
32

Станом на 31.12.2019р.,
тис. грн.
62
62

Запаси
Запаси враховуються по найменшій з двох величин: собівартості і можливої чистої ціни
продажу. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена. Собівартість запасів складається з:
 ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,
 ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові
господарювання податковими органами),
 витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Товариство
використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО «перше
надходження – перший видаток»).
Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини
і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також
відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного
використання виробничих потужностей). Чиста можлива ціна продажу - це розрахункова ціна
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продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і
витрат з продажу.
Стаття «Запаси» включає вартість сировини та матеріалів, палива і будівельних
матеріалів та обліковується:
Оборотні активи
Сировина і матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувальні
предмети
Незавершене виробництво
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
58
-7
30

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.
55
3
7
30

141
236

-95

Дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2019 року дебiторська заборгованiсть становить 264 тис. грн., та
була представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- з бюджетом
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
30

Станом на 31.12.2019р.,
тис. грн.
--

81
2477
319
2907

81
-183
264

Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській
заборгованості.
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній
діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При
проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх
зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і погашення
ними заборгованості у минулому. Якби фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за
оцінками керівництва, Підприємству довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.
Станом на 31.12.2019 року Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів.
Грошові кошти
В статті Балансу «Грошові кошти в національній валюті» відображено залишок
грошових коштів, депозити та кошти на електронному рахунку ПДВ:
Грошові кошти
Рахунки у банках

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
199

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.
280

Власний капітал.
Власний капітал ПАТ «Гідромеханізація» станом на 31.12.2019 р., обліковується в сумі
-20038 тис. грн., та складається з наступного:
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Непокритий збиток
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
2457
-21998
-19541

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.
2457
-22495
-20038

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 2 456 615,50 гривень,
який поділений на 9 826 462 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Частка
простих акцій у статутному капіталі складає 100%. Частки в статутному капiталi Товариства
представленi наступним чином:
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RIGHT
BUSINESS
INVESTMENT
LIMITED
(Велика
Британія)
– 1 141 771,50 грн. (46,477419%);
 COLLEDO LIMITED (КОЛЛЕДО ЛІМІТЕД), Британські Віргінські острови
– 589 587,75 грн. (24,000001);
 Iншi юридичнi та фiзичнi особи – 725 256,25 грн. (29,52258%)
Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими документами.
Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону України «Про цінні папери
та фондову біржу». Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог
Закону України «Про господарські товариства».
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019 р.
внески здійснено у повному обсязі. У власному капіталі частка держави відсутня. Дивiденди
протягом 2019 року не нараховувались i не виплачувались.


Довгострокові зобов’язання і забезпечення
До статті «Інші довгострокові зобов’язання» віднесено зобов’язання за товари, роботи,
послуги, поворотна фінансова безвідсоткова допомога, сума короткострокового кредиту, яка
переведена з поточних зобов’язань до категорiї довгострокових зобов’язань строк погашення за
яким встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу. Станом на 31.12.2019 р. довгострокові
зобов’язання і забезпечення складають:
Довгострокові зобов’язання та
забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.
12541
12541

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.
13783
13783

До статті «Інші довгострокові зобов’язання» відносяться:


Довгострокові
зобов’язання
за
товари,
роботи,
ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» на суму 287 тис. грн.;

послуги

перед



Поворотна фінансова безвідсоткова допомога на загальну суму 4 471 тис. грн.;



Фінансові інвестиції, згідно мирової угоди від 04.11.2019 року №02-03/111 у справі
№910/26972/14 відповідно ухвали Господарського суду м. Києва від 02.12.2019 р. перед
ТОВ «Правочин» на суму 1 088 тис. грн.;



Довгострокові зобов’язання по розрахункам з підзвітними особами на суму 555 тис. грн.;



Зобов’язання, згідно договору відступлення права вимоги №106/ФК-15 від 03.02.2015р.,
сума за кредитним договором та всі суми грошових коштів (відсотки, штрафні санкції за
несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором, в тому числі ті, що
зазначені в виконавчих документах суду та інші платежі) належні до сплати за
відступлення Цедентом, переведені Цесіонарію – ТОВ «Правочин» на суму 6 114 тис.
грн. Зобов’язання по кредитному договору № 60-08-980-KL від 29.08.2008 року АБ
«Брокбізнесбанк», яке переведене було з поточних зобов’язань до категорiї
довгострокових зобов’язань. Кредит було надано у вигляді відкличної поновлювальної
кредитної лінії з лімітом заборгованості 10 000 000,00 грн. Процентна ставка за
користування кредитом 23% річних. Термін користування кредитом до 28 серпня 2010
року. Кредит надано для поповнення обігових коштів. Згідно Додаткової угоди № 1 від
13.10.2008 року, процентну ставку за користування кредитом змінено на 26% з 13
жовтня 2008 року. Згідно Додаткової угоди № 2 від 13 жовтня 2010 року, суму кредиту
зменшено до 5 000 000,00 грн, починаючи з 14 жовтня 2008 року. Господарським судом
м. Києва за позовом ПАТ «Брокбiснесбанк» до ВАТ «Гiдромеханiзацiя» було видано
рiшення № 4/200 вiд 13.07.2010 р. про стягнення з Товариства на користь ПАТ
«Брокбiзнесбанк» 5 000 000,00 грн. кредиту, наданого згiдно договору №60-08-980-КL
вiд 29.08.2008 року та 1 071 984, 23 грн. склали вiдсотки, пеня за несплаченi вiдсотки,
державне мито та iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процессу.
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Зобов’язання по кредитному договору № 81-08-980-К від 23.12.2008 року, АБ
«Брокбізнесбанк». Кредит в сумі 1 000 000,00 грн. Процентна ставка за користування
кредитом 26% річних. Термін користування кредитом до 22 грудня 2009 року. Кредит
надано для поповнення обігових коштів. Залишок простроченої заборгованості по
наданому кредиту, з урахуванням вiдсотків, пені за несплаченi вiдсотки, державне мито
та iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу, станом на 31.12.2019 року
складає 1 268 тис. грн.

Кредити банкiв.
Товариство у 2019 року кредити в банках не отримувало.
Поточні зобов’язання
Поточні зобов‘язання Товариства представлені у статтях 1615, 1620, 1625, 1645 та 1690 Балансу
(Звіту про фінансовий стан):
Поточні зобов’язання та
забезпечення
Кредиторська заборгованість за:
-товари (роботи, послуги)
-розрахунками з бюджетом
-розрахунками зі страхування
-із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
ВСЬОГО

Станом на 31.12.2018 р.,
тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р.,
тис. грн.

--

206

6695
1861
2458
766
11780

5994
1703
--7903

Станом на 31.12.2019 р. на балансі ПАТ «Гідромеханізація» обліковуються поточні
зобов’язання у сумі 7903 тис. грн.
Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами.
Визнання доходу
Товариство визнає дохід у відповідності з нормами
Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18).
Товариство визнає дохід від продажу товарів в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з
власністю на товар;
б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського
персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за
проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з
операцією;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Товариство визнає дохід від надання послуг в разі, якщо результат операції, яка
передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно. Дохід, пов'язаний з
операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на
кінець звітного періоду. Результат операції попередньо оцінюється у разі задоволення всіх
наведених далі умов:
а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з
операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні
для її завершення
Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг,
дохід визнається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати які підлягають
відшкодуванню.
Розподiл доходу за кожною групою доходiв за 2019 рік представлений наступним чином:
• Інші операційні доходи
2 443 тис. грн.
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Визнання витрат
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi не можливо прямо пов’язати з доходом
певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були
здiйсненi.
В основному у виробництві при наданні послуг, об’єктом обліку і калькулюванням є
окремий індивідуальний заказ, відповідно облік виробничих витрат при його виконанні
ведеться по заказному методу калькулювання.
Як правило, собівартість формується з наступних статей:
- матеріали з ТЗВ
- заробітна плата
- відрахування на соціальні витрати
- амортизація основних засобів
Витрати, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтнього
перiоду.
Витрати за 2019 рік представлені наступним чином:
• Адміністративні витрати
414 тис. грн.
• Інші операційні витрати
2344 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування склав за 2019 рік збиток 497 тис.грн
Податок на прибуток
Податок на прибуток відсутній до сплати. Фінансовий результат до оподаткування за
минулі періоди та за 2019 рік склав збиток.
Поточний податок
Податок на прибуток обчислюється відповідно до законів, які в даний час діють в Україні, а
саме, сума поточного податку на прибуток до сплати розраховується від суми
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства
України. Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у
попередньому звіті про сукупні прибутки та збитки, тому що не включає статті доходів або
витрат, що підлягають оподаткуванню в інші роки і в подальшому не включає елементи, які
ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази оподаткування.
Зобов’язання Товариства за поточним податком розраховується з використанням ставок
податку, які є чинними або набули чинності на звітну дату.
Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів
Податок на прибуток відображається в обліку і звітності відповідно до Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) «Податки на прибуток».
Поточний податок за поточний і попередні періоди визнається як зобов'язання на суму,
що не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди
перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення слід визнавати як актив.
Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна зараховувати для відшкодування
поточного податку попереднього періоду, визнається як актив.
Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів.
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають від:
а) первісного визнання гудвілу, або
б) первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, яка:
i) не є об'єднанням бізнесу; та
ii) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток).
Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню
Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до
якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком
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ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або
зобов'язання в операції, яка:
а) не є об'єднанням бізнесу; та
б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на
оподатковуваний прибуток (податковий збиток).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів)
із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або
превалюють до кінця звітного періоду.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які
передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на
основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця
звітного періоду.
Витрати з податку на прибуток, що визнані витратами згідно з МСБО 12 «Податок на
прибуток» в звітному періоді не нараховуються.
Відстрочених податкових активів та зобов’язань немає.
Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн.
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони»
товариство розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та
зв'язаними сторонами. Сторони звичайно розглядаються як пов'язанi, коли одна зi сторiн має
можливiсть контролювати iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може значно
впливати на прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi. Також
пов'язаними сторонами вважаються спiльнi пiдприємства органiзацiї й основнi члени її
керiвництва. При вирiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу
характер взаємин сторiн, а не тiльки їх юридична форма.
Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року
відображені в інших довгострокових зобов'язаннях на суму 4 793 тис. грн.:
• Найбiльшi учасники (акцiонери) - COLLEDO LIMITED (КОЛЛЕДО ЛІМІТЕД),
Британські Віргінські острови. Надання акціонером Підприємству поворотної фінансової
безвідсоткової допомоги згідно договорів б/н від 28.05.2012 р., №01/05/12 від 28.05.2012
р., №29/12/14 від 29.12.2014 р. на суму 3 705 тис. грн.
• ТОВ «Правочин», надання інвестицій, згідно мирової угоди від 04.11.2019 року
№02-03/111 у справі №910/26972/14 відповідно ухвали Господарського суду м. Києва від
02.12.2019 р. на суму 1 088 тис. грн.
Факти, що відносяться до особливої інформації та їх вплив на діяльність Товариства.
Протягом 2019 р. відсутні факти, що згідно з нормами ч. 1 ст. 41 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок», можуть вплинути на фінансово-господарський стан
Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В найближчі роки Товариство планує відновити обсяг виконуваних робіт, поширення
спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів,
ефективне i раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання
прибутку, а також пошук інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції,
загальноекономічні негативні тенденції в країні.
Персонал та оплата праці.
На вимогу МСБО 19 у примітках до фінансової звітності надаємо наступну інформацію.
Середня та середньооблікова кiлькiсть працiвникiв протягом 2019 року – відсутня
(підприємство знаходилося в стані ліквідації до 02.12.2019 р.)
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Iнформацiя про корпоративне управлiння
У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514VI, корпоративне управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає правила та
процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також
розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння
ним. Статутом Товариства передбачено створення наглядової ради та ревізійної комісії.
Наглядова рада та Ревізійна комісія створені та функціонують.
Цілі та політики управління фінансовими ризиками.
Товариство визнає, що здійснює діяльність в нестабільному ринковому середовищі, що
спричиняє ризик зміни власного капіталу Товариства внаслідок впливу суб’єктивних та
об’єктивних чинників, вірогідність і розмір впливу яких заздалегідь визначити з певним
ступенем достовірності неможливо. Отже, в ході діяльності Товариства його фінансові активи
та зобов’язання можуть зазнавати впливу ризиків, як загальних фінансових, так і специфічних
(галузевих), пов’язаних безпосередньо із професійною діяльністю Товариства.
До загальних фінансових ризиків Товариство відносить кредитний ризик, ринковий
ризик та ризик ліквідності.
Кредитний ризик. Це ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик властивий таким фінансовим інструментам як грошові
кошти на поточних та депозитних рахунках в банку, боргові цінні папери та дебіторська
заборгованість. Основним підходом до оцінки кредитного ризику в Товаристві є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються інформація щодо фінансових
показників діяльності та не фінансова інформація щодо контрагента.
Ринковий ризик. Це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей
ризик включає такі види ризику як ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок (крім
тих, що спричинені відсотковим ризиком чи валютним ризиком), незалежно від того, внаслідок
яких чинників вони виникають – характерних для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи такими, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються
операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості.
Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики
виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, що номіновані в іноземній
валюті. Наразі Товариство не здійснювало та не планує здійснювати інвестування коштів в такі
фінансові інструменти, отже цей ризик не має значного впливу на активи Товариства.
Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей
ризик виникає у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, щодо яких існують ринкові
відсоткові ставки. Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не
обліковувало активів, які б відповідали вищезазначеним характеристикам, отже аналіз
чутливості не проводився.
Ризик ліквідності. Це ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при
виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль
ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які
пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні
потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Основними категоріями ризику, що пов’язані із професійною діяльністю Товариства, є:
- операційний ризик. Це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних
помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими
ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний
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ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi.
ПАТ «Гідромеханізація» веде основну дiяльнiсть у сферi виконання iнженерно - пiдготовчих
робiт для будiвництва та проведення водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є
будiвельнi компанiї. Протягом 2019 року функцiонування цiєї галузi економiки зазнало значних
негативних тенденцiй та коливань у зв’язку iз наявнiстю полiтичної нестабiльностi, падiнням
економiки. Станом на 31 грудня 2019 року, у зв’язку з полiтичною та економiчною кризою,
кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний
ризик високий, напрям ризику зростає. Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або
потенцiйний ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни
обмiнних валютних курсiв. Станом на 31 грудня 2019 року кiлькiсть валютного ризику низька,
якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових
актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного
тлумачення встановлених законiв або правил. На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне
i, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм
того, встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають
рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови
призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати
штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень.
Протягом 2019 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або
регулятивними органами. Станом на 31.12.2019 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям
ризику стабiльний. Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i
неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2019 року сукупний
стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає. Система оцiнювання та управлiння
ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi дiяльностi товариства, забезпечує
виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння капiталом та ризиками
передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем
контролю.
Фактичний вплив змін оцінок в звіті за 2019 рік
Підготовка фінансових звітів Товариства відповідно до МСФО вимагає від менеджменту
робити певні припущення і оцінки, які зачіпають звітні суми активів і зобов'язань, доходів,
витрат і умовних зобов'язань. Припущення і оцінки відносяться в основному до визначення
термінів експлуатації, оцінки запасів, визнання і виміру забезпечень і погашення майбутніх
податкових вигод. Усі припущення і оцінки ґрунтовані на чинниках, відомих на кінець звітного
періоду. Вони визначаються на основі найбільш вірогідного результату майбутнього розвитку
бізнесу, включаючи ситуацію в секторі, де діє Товариство і загальне бізнес-середовище. Оцінки
і очікування, що лежать в їх основі, регулярно переглядаються. Фактичні суми можуть
відрізнятися від припущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як чекало
Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'являється нова інформація, різниці
відбиваються в звіті про прибуток і, відповідно, міняються припущення.
Подiї пiсля дати балансу.
Подій після дати балансу, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності,
відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 25 лютого 2020 року і підписана від імені
керівництва наступними посадовцями:
Генеральний директор ___________________

Стеценко М. Ф.
23

