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1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
ім. О.М.Макарова» (надалі – «Компанія» або «Підприємство») засноване на державній
власності та належить до сфери управління Державного космічного агентства України. Дата
створення Підприємства – 21 липня 1944 року. Засновником виступив Радянський уряд.
Дата державної реєстрації – 16 серпня 1993 року.
Дата державної перереєстрації – 24 листопада 2000 року; посвідчення про перереєстрацію
№ 04052092ю0020335.
Реєстраційний код (ЄДРПОУ): 14308368
Місцезнаходження Підприємства: 49008, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.
Криворізька, буд. 1.
Основною діяльністю Підприємства є розробка, виробництво, іспити і гарантійне обслуговування
ракетних двигунів, штучних супутників, ракет-носіїв, а також іншої спецтехніки. Крім того,
Підприємство здійснює виробництво тракторів, зернозбиральних комбайнів, запасних частин до
них, тролейбусів, трамваїв, інших транспортних засобів та товарів народного споживання.
Види діяльності Підприємства за КВЕД:


30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
(основний);
35.11 Виготовлення електроенергії;
35.14 Торгівля електроенергії;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
52.10 Складське господарство;
93.11 Функціювання спортивних споруд;
та інші.








Станом на 31 грудня 2016 року Підприємство має наступні відособлені підрозділи, на
відокремленому балансі без права юридичної особи з відкриттям поточних рахунків у
банках:
-

Павлоградський механічний завод (м. Павлоград, Дніпропетровська область);
Дитячий санаторно-оздоровчий центр «Дружба» (м. Євпаторія, Автономна Республіка
Крим).

Згідно з Наказом Підприємства від 25 березня 2014 року №164а господарська діяльність
Дитячого санаторно-оздоровчого центру «Дружба» була призупинена з 01 квітня 2014 року у
зв’язку з анексією Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації. Підприємство
втратило контроль над активами та припинило отримувати економічні вигоди від їх
використання. Інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал не можливо
документально підтвердити у зв’язку із відсутністю доступу до відповідних документів та
регістрів бухгалтерського обліку. Виходячи із вищезазначеного та відповідно до вимог
П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» активи цього підрозділу було знецінено в
повному обсязі на суму балансової вартості таких активів станом на 31 грудня 2014 року.

2.

ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансову звітність Підприємства було підготовлено у відповідності до Національних

Положень (стандартів) бухгалтерського
Міністерством фінансів України.

2.1.

обліку

(НП(С)БО)

України,

затвердженими

Основа складання фінансової звітності

Дану фінансову звітність було підготовлено у відповідності з принципом оцінки за первісною
вартістю, за виключенням наступних статей: фінансові активи, що утримуються для
продажу, які оцінюються за справедливою вартістю.

2.2.

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність наводиться в національній валюті України - гривня, а всі суми
заокруглені до цілих тисяч (000), за винятком випадків, де вказано інше.

2.3.

Припущення щодо функціонування Підприємства в майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Підприємство буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що
передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Підприємство функціонує в нестабільному середовищу. Стабілізація економічної та
політичної ситуації буде значною мірою залежати від ефективності заходів, що будуть
здійснюватися Урядом та Верховною радою України для подальшої економічної стабілізації.
В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість
відшкодування вартості активів Підприємства та здатність Підприємства обслуговувати і
платити за своїми боргами в міру термінів їх погашення.
Підприємство зазнало чистих збитків у сумі 286 505 тис. грн. протягом року, що закінчився
31 грудня 2016 р., а непокритий збиток станом на цю дату склав 4 549 224 тис. грн. Поточні
зобов’язання Підприємства перевищували її оборотні активи на 989 335 тис. грн.
Підприємством отримано від’ємний рух грошових коштів від операційної діяльності в сумі
5 623 тис. грн.
Незважаючи на ситуацію, що склалася на Підприємстві, керівництво вважає, що
Підприємство продовжить діяльність на безперервній основні на підставі наступного:
-

-

у відповідності до Стратегічного плану розвитку Державного Підприємства «Виробниче
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на 2017-2021 роки,
починаючи з 2018 року Підприємство планує вийти на отримання прибутку в сумі
109 518 тис. грн. із щорічним збільшенням його значення до досягнення в 2021 році
231 901 тис. грн.;
згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 83 від 4 березня 2015 року
Підприємство включене до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави та займається виробництвом продукції,
аналогів якій на території України не виробляється. Тому керівництво має обґрунтовані
очікування щодо державної підтримки в розвитку діяльності Підприємства.

Дана фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в
нестабільному середовищі, що пов’язано з економічною та політичною кризою в Україні. Про
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та будуть оцінені.

3.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Протягом останніх років в Україні спостерігається політична та економічна криза. Автономна
Республіка Крим була анексована Російською Федерацією. В 2016 році тривав збройний
конфлікт з сепаратистами на частині територій Луганської та Донецької областей. Ці події
мали наслідком високий рівень інфляції, девальвацію національної валюти щодо основних
іноземних валют, брак ліквідності та нестабільність на фінансових ринках.
Уряд України своєю Постановою від 30 грудня 2015 року № 1147 видав заборону, що набрала
чинності з 10 січня 2016 року на імпорт певних категорій товарів з Російської Федерації, що
унеможливило для Підприємства здійснення зовнішньоекономічних операцій з російськими
компаніями.

В 2016 році економічна ситуація в Україні продовжувала стабілізуватися, що вплинуло на
зростання ВВП, за оцінкою НБУ - на 2,3%. Це дозволило НБУ продовжувати лібералізацію
валютних обмежень, введених в 2014-2015 роках, зокрема, підвищити максимальний строк
розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 180 днів та зняти обмеження на
репатріацію інвестицій за операціями з корпоративними правами. Однак певні валютні
обмеження все ще продовжували діяти.
В 2016 році, середній рівень інфляції склав 13,9%. Незважаючи на той факт, що за останні
три роки кумулятивно рівень інфляції в Україні перевищив 100%, керівництво Підприємства
вважає, що економіка України не є економікою з гіперінфляцією, оскільки відсутні якісні
ознаки гіперінфляційного середовища.
Значні обсяги фінансування від зовнішніх донорів є необхідними для підтримки економіки
країни. Протягом 2015-2016 років, за домовленістю досягнутою з МВФ, Україна отримувала
фінансування за програмою кредитної допомоги країнам-членам. Подальша стабілізація
економічної та політичної ситуації залежить, в значній мірі, від дій українського уряду, разом з
тим, майбутній розвиток подій в економічній та політичній площині є важко передбачуваним.

4.

ЗНАЧУЩІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Підприємством при
підготовці фінансової звітності:
1.
На підприємстві забезпечується незмінність облікової політики, якій слід керуватися
при вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських операцій на основі Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженого плану рахунків підприємства і типових
бухгалтерських проводок.
2.
При веденні бухгалтерського обліку дотримуються основні принципи, сформовані в
П(С)БО №1 та Податковому кодексі України. Система обліку головного підприємства меморіально-ордерна з частковим використанням журнально-ордерної та частковою
автоматизацією. Система обліку структурних підрозділів на відокремленому балансі
встановлюється наказами керівників підрозділів.
3.
Податковий облік діяльності по виконанню договірних зобов’язань по міжнародним
договорам (угодам) ратифікованим Верховною Радою України, з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки та іншої діяльності та особливості податкового обліку,
складання декларацій з прибутку підприємства космічної та за іншими видами діяльності
здійснюється у відповідності до Порядку, який затверджується Генеральним директором на
головним бухгалтером.
4.
Встановлена межа істотності для фінансової звітності у розмірі 1 тис. грн., для активів
— у розмірі 10 копійок, для зобов’язань - 1 гривня.
5.
Величина резерву сумнівних боргів по «дебіторській заборгованості за продукцію,
товари, роботи і послуги» визначається з використанням коефіцієнта сумнівності виходячи з
питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг за останні три роки на умовах подальшої оплати, а поточна дебіторська заборгованість
включається в підсумок балансу по чистій реалізаційній вартості.
6.
Величина резерву сумнівних боргів по «іншій дебіторській заборгованості»
визначається у розмірі середньорічної величини списаної за останні три роки безнадійної
іншої дебіторської заборгованості. Інша дебіторська заборгованість включається в підсумок
балансу за мінусом резерву.
7.
Величина резерву сумнівних боргів по «векселях отриманих» визначається у розмірі
середньорічної величини списаної за останні три роки заборгованості по векселях отриманих.
Заборгованість по векселях отриманих включається в підсумок балансу за мінусом резерву.
8.
Створюється резерв на оплату відпусток. Відрахування в резерв на оплату відпусток
та його використання проводиться відповідно до затвердженої методики.
Резерв майбутніх витрат і платежів на гарантійне обслуговування і виплати щорічної
винагороди за вислугу років не створюється.

9.

Базовою оцінкою активів вважається їх історична (фактична) собівартість.

10.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться по групах відповідно до плану
рахунків та Податкового кодексу України.
11.
При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється по собівартості
відповідно до П(С)БО №8, по кожному нематеріальному активу визначається термін
корисного використовування у відповідності до вимог підпункту 145.1.1 статті 145 Податкового
кодексу України.
11.1. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівняна до нуля. Амортизація (знос)
нематеріальних активів всіх груп нараховується прямолінійним методом.
11.2. В кінці звітного року переглядається: : терміни використовування Нематеріальних
активів, методи амортизації (зносу) нематеріальних активів, оцінка нематеріальних активів.
11.3. У випадку якщо очікувані в майбутньому чисті потоки грошових коштів від
використовування конкретного нематеріального активу зменшуються, термін його
використовування змінюється.
11.4. У випадку якщо балансова вартість якого-небудь нематеріального активу істотно
відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, такий актив переоцінюється до
справедливої вартості.
11.5. Права користування земельними ділянками відображаються в балансі за їх
справедливою (експертною) вартістю.
12.

Податкові різниці визначають у відповідності до діючого законодавства.

13.
Одиницею запасів в цілях бухгалтерського обліку вважається її найменування,
кількісний облік запасів ведеться в розрізі номенклатурних номерів відповідно до заводського
номенклатурного цінника, а для деталей, вузлів, виробів незакінчених обробкою і збіркою,
незакінчених технологічних процесів - відповідно до їх креслярського номера.
14.
Придбані (отримані) запаси, ціна яких фіксується в заводському ціннику на окремих
номенклатурних номерах, зараховуються на баланс по первинній вартості, визначеній
відповідно до П(С)БО №9, з додаванням сум транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗВ)
до кожного найменування товарно-матеріальних цінностей, що оприбутковуються. Облік ТЗВ
ведеться на окремих субрахунках б/рахунку №209 і щомісячно розподіляються в наступному
порядку:
14.1. ТЗВ понесені підприємством при придбанні (отримані) запасів (для конкретних
номенклатурних номерів - «Іменовані ТЗВ») додаються до вартості відповідних конкретних
запасів в періоді їх зарахування на баланс.
14.2. Складські витрати, витрати на оплату праці працівників служб матеріально-технічного
постачання і інші витрати, які понесені для забезпечення закупівлі і оприбутковування всіх
запасів (без «прив'язки» до конкретних номенклатурних номерів - «Неіменовані ТЗВ»),
розподіляються на вартість всіх запасів, що оприбутковуються в поточному місяці,
пропорційно їх вартості.
15.
Первинна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається за сумою
власних прямих витрат.
16.
В балансі запаси відображаються по найменшій з двох оцінок - первинній вартості або
чистої вартості реалізації (у разі зниження ціни).
17.
При вибутті запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті, їх оцінка, а також
оцінка залишків запасів здійснюється щомісячно за середньозваженою собівартістю.
18.
До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих
протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.
19.
Дохід визнається на дату відвантаження продукції, та оцінюється відповідно до
П(С)БО №15.
20.
Витрати відображаються в Звіті про фінансові результати одночасно з доходами, для
отримання яких вони понесені. Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості

продукції (робіт, послуг) класифікується відповідно до П(С)БО №16 і затверджується наказом
по підприємству. Балансові рахунки класу 8 «Витрати по елементах» не використовуються. За
базу розподілу загальновиробничих витрат (ЗВВ) прийняті прямі витрати на оплату праці.
21.
Для щомісячного розподілу загальновиробничих
підприємстві застосовано сегментний метод. Для цього:

витрат

по

замовленням,

на

20.1 На підприємстві затверджено наступний склад сегментів господарської діяльності
підприємства:
-

Ракетно-Космічна діяльність;
Будівництво,
Енергетика,
Спортивні та соціально - побутові послуги,
Інший сегмент.

Пріоритетний від сегменту — господарський. Переліки підрозділів, що входять в господарські
сегменти затверджуються наказом по підприємству.
20.2. Щомісячний розподіл ЗВВ централізовано проводить головна бухгалтерія
підприємства з урахуванням власних фактичних прямих витрат на оплату праці і власних ЗВВ
окремо для кожного господарського сегменту.
20.3 При сегментному методі розподілу ЗВВ враховується міжсегментне переміщення робіт
і послуг в сумі власних та прийнятих прямих витрат на оплату праці (як бази розподілу) і
міжсегментне переміщення власних та прийнятих ЗВВ (з прямих витрат передаючого
сегменту) у відсотках що склалися до власних та прийнятих прямих витрат на оплату праці
передаючих сегментів.
20.4. Після розрахунку міжсегментного переміщення визначається співвідношення загальної
суми ЗВВ кожного сегменту до загальної суми прямих витрат на оплату праці цього сегменту
по замовленням, виконуваним для зовнішніх замовників (без урахування внутрішніх і
міжсегментних замовлень), у тому числі по замовленням для зовнішніх замовників на
виготовлення основних засобів. Вказане співвідношення застосовується для розподілу ЗВВ
поточного місяця єдиним відсотком на об'єкти витрат (замовлення) цього сегменту. За базу
розподілу ЗВВ по замовленнях приймаються прямі витрати на оплату праці, які склалися на
замовленні.
20.5. При визначенні суми ЗВВ у складі собівартості випущеної продукції (робіт, послуг) та
собівартості виготовлених об’єктів основних засобів кожного об'єкту витрат (замовлення)
враховується ЗВВ віднесені до цього об'єкту витрат (на замовлення) в поточному місяці, а
також ЗВВ накопичені у складі незавершеного виробництва за всі періоди виготовлення цього
замовлення.
20.6. При визначенні суми ЗВВ у складі собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
для кожного об'єкту витрат (замовлення) враховується ЗВВ віднесені до випущеної продукції
(роботам, послугам) по цьому об'єкту витрат (замовленню) в поточному місяці і накопичені
ЗВВ у складі собівартості готової продукції за минулі періоди її випуску.
20.7. Додатково при визначенні суми ЗВВ у складі собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг) кожного об'єкту витрат (замовлення) у складі будь-якого сегменту враховуються
нерозподілені постійні ЗВВ поточного місяця перевищуючі постійні ЗВВ в межах нормативу
нормальної потужності підприємства. Нерозподілені постійні ЗВВ щомісячно додаються до
собівартості кожного виду реалізованої продукції (робіт, послуг), за виключенням «Іншого
сегменту», пропорційно прямих витрат на оплату праці в собівартості реалізованої продукції
(в поточному місяці) цього виду в загальному об'ємі прямих витрат на оплату праці в
собівартості реалізованої продукції по всьому підприємству (поточного місяця).
20.8. Всі витрати підрозділів, що увійшли до «Іншого сегменту», (без урахування списаних
на собівартість супутніх видів продукції (робіт, послуг) реалізованих третім сторонам)
розподіляються на усі господарські сегменти пропорційно сумам власних прямих витрат на
оплату праці з урахуванням всіх переданих прямих витрат на оплату праці будь-яким
господарським сегментам та отриманих прямих витрат на оплату праці від будь-яких

господарських сегментів.
20.9. Для підрозділів, що не увійшли до виробничих сегментів, а враховуються у складі
«Іншого сегменту», собівартість продукції, робіт, послуг, здійснених у відповідності видів
діяльності, вказаних у положенні про підрозділ та реалізованих на сторону, формується по
фактичним витратам з врахуванням ЗВВ по планової калькуляції. Вартість продукції, робіт,
послуг не повинна бути нижче звичайних цін.
20.11 У разі перенесення витрат з основного виробництва на балансові рахунки допоміжного
виробництва, витрат майбутніх періодів або запасів, загальновиробничі витрати накопичені у
складі незавершеного виробництва на початок місяця, в якому відбувається таке
перенесення, по відсотку що склався на замовленні, відновлюються в дебет б/р 91000 і
додаються до суми розподілених в звітному місяці ЗВВ того ж господарського сегменту, в який
входить підрозділ здійснюючий перенесення. Суми ЗВВ додані в результаті вказаного
коректування не враховуються при визначенні середнього відсотка ЗВВ господарського
сегменту.
20.12 Алгоритм розрахунку і щомісячного
затверджується наказом по підприємству.

розподілу

загальновиробничих

витрат

20.13. Перелік і склад постійних та змінних загальновиробничих витрат затверджуються
наказом по підприємству.
20.14. Калькулювання ЗВВ при калькулюванні товарного випуску проводиться відповідно до
затвердженої методики.
21.
Переміщення робіт і послуг при внутрішньогосподарчих розрахунках проводиться по
«авізо» в сумі власних прямих витрат.
22.
Встановлено, що основним критерієм визначення необоротних активів (основних
засобів і інших необоротних матеріальних активів) є очікуваний термін їх корисного
використовування (експлуатації), який повинен бути більше одного року. Необоротні активи,
що відносяться до бібліотечних фондів, тимчасових (нетитульним) споруд, інвентарної тари,
тварини, службові собаки і зброя враховуються на відповідних субрахунках незалежно від
первинної вартості. Для решти малоцінних необоротних матеріальних активів, встановлена
цінова межа в сумі 6000,00 грн. Нарахування зносу інших необоротних матеріальних активів
проводиться у розмірі 50% первинної вартості при передачі в експлуатацію і 50% при списанні
(окрім спецоснастки, спецінструментів, бібліотечних фондів, по яких проводиться
нарахування зносу у розмірі 100% первинної вартості при передачі в експлуатацію).
23.

Термін корисного використовування основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів встановлюється наказом по
підприємству при визнанні активу.
Метод нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів - прямолінійний.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості не застосовується.
24.
Оборотні матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації)
яких менше одного року, відносяться до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів
(далі МШП) незалежно від первинної вартості. МШП списуються з балансу при вибутті у
виробництво (експлуатацію).
25.
Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку і у фінансовій звітності
відповідно до П(С)БО №7 за історичною собівартістю. При отриманні вживаних (а також при
безоплатному отриманні) об'єктів основних засобів і інших необоротних матеріальних активів
їх первинною вартістю вважається справедлива вартість, за яку приймається залишкова
(балансова) вартість, плюс всі витрати по доведенню об'єктів до стану, в якому вони придатні
для використання в запланованих цілях. При нарахуванні амортизації основних засобів в
бухгалтерському обліку використовується прямолінійний метод.
26.

Ліквідаційна вартість основних засобів визначається у розмірі «нуль».

27.
Переоцінка основних засобів відбувається відповідно до П(С)БО №7, по окремому
розпорядчому документу. Зарахування резерву переоцінки основних засобів до
нерозподіленому прибутку відбувається при вибутті основного засобу. Первісна вартість

основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням
об’єктів основних засобів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року з віднесенням суми
поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.
28.
З 01.01.2013 року встановити метод оцінки інвестиційної нерухомості за первісною
вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. Підприємство на дату фінансової
звітності відображає інвестиційну нерухомість за первісною вартістю, зменшеною на суму
нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності і користі від її
відновлення, які признаються згідно стандарту бухгалтерського обліку 28 «Зменшення
корисності активів».
29.
Довгострокові біологічні активи відображаються в бухгалтерському обліку і у
фінансовій звітності відповідно до П(С)БО №30 за історичною собівартістю. При нарахуванні
амортизації довгострокових біологічних активів в бухгалтерському обліку використовується
прямолінійний метод.
30.
Дохід, пов'язаний з виконанням робіт і наданням послуг визнається виходячи із
ступеня завершеності операцій по виконанню робіт і наданню послуг на дату балансу. Оцінка
ступеня завершеності операцій по виконанню робіт і наданню послуг визначається питомою
вагою об'єму робіт (послуг), виконаних (наданих) на певну дату, в загальному об'ємі робіт
(послуг), які повинні бути виконаний (надані). Якщо дохід (виручка) від виконаних робіт і
наданих послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в
бухгалтерському обліку у розмірі певних витрат, що підлягають відшкодуванню. З решти
питань дохід від виконаних робіт і наданих послуг визначається згідно П(С)БО №15.
31.
У разі повернення готової продукції, відвантаженої в минулих періодах, не проводиться
зменшення доходу від реалізації продукції (по рядках 010, 030 і 035) і собівартості
реалізованої продукції звітного періоду (по рядках 040) у формі №2 «Звіти про фінансові
результати» і не корегується рядок 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» в
графі 3 «На початок звітного періоду» у формі №1 «Баланс». В бухгалтерському обліку
повернення готової продукції, відвантаженої в минулих періодах, проводиться методом
«сторно» по рахунках обліку готової продукції і розрахунків з покупцями в кореспонденції з
дебетом та кредитом рахунка № 44000 відповідно. Сума доходу за вирахуванням собівартості
по операціях повернення готової продукції, відвантаженої в минулих періодах, вказується в
рядку 280, графа 8 форми №4 «Звіту про власний капітал» із знаком «мінус».
32.
Норматив нормальної потужності, що приймається за базу розрахунку при розподілі
постійних загальновиробничих витрат, визначається щорічно по затвердженій наказом по
підприємству методиці.
33.
При виставленні рахунків за відпущену споживачам електроенергію, для
відшкодування витрат підприємства, застосовується фактична калькуляція собівартості
електроенергії за попередній звітний період (місяць).
34.

Підрозділи, виділені на окремий баланс:

Павлоградський механічний завод ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова» (м.Павлоград,
Дніпропетровська область),
Дитячий санаторно-оздоровчий центр «Дружба» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова»
(м. Євпаторія)
самостійно ведуть бухгалтерський та податковий облік в своїх підрозділах, з наданням звітних
форм в головну бухгалтерію підприємства для складання зведеної фінансової та податкової
звітності. Керівники та головні бухгалтери підрозділів, виділених на окремий баланс, несуть
відповідальність за ведення та стан бухгалтерського та податкового обліку, дотримання вимог
податкового та валютного законодавства у своїх підрозділах.
35.
Перелік підрозділів, які впроваджують сезонну діяльність та період сезонної діяльності
визначається наказами по підприємству щорічно; для підрозділів, виділених на окремий
баланс - наказами керівників підрозділів.
36.
Склад і розмір фондів, які створюються за рахунок прибутку підприємства,
встановлюється річними фінансовими планами.

37.
Для аналітичного обліку надходження і використовування коштів цільового
фінансування присвоюється окремий субрахунок балансового рахунку №48 для кожного виду
та/або джерела фінансування. Відображення в обліку первинних документів по надходженню
і використовуванню засобів цільового фінансування проводиться за допомогою програмних
засобів, що забезпечують зберігання, обробку і видачу інформації для підготовки необхідної
звітності.
38.
Перелік Договорів для застосування відповідно пункту 137.3 статті 137 розділу III
Податкового кодексу України особливого порядку оподаткування результатів діяльності,
здійснюваної підприємством за довгостроковими договорами, визначається з урахуванням
вимог Податкового кодексу України та затверджується наказом по підприємству.
39.
Перелік осіб, яким делеговано право виписування та реєстрації податкових накладних
у Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджується наказом по підприємству.
40.
Нумерація реєстру виданих та отриманих податкових накладних здійснюється
протягом кожного місяця окремо.
41.
Склад та повноваження інвентаризаційної комісії затверджується наказом по
підприємству щорічно. Склад та повноваження постійно діючих комісій по вводу в
експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів та по списанню основних засобів та
нематеріальних активів затверджується наказами по підприємству один раз на два роки.
42.
З решти питань підприємство керується нормами Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, наказами та іншими нормативно-правовими актами з питань
бухгалтерського обліку фінансової звітності.
43.
Оцінка ступеня завершеності робіт за будівельними контрактами визначається як
співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати
балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. Якщо дохід
(виручка) від виконання робіт за будівельними контрактами не може бути достовірно
визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку у розмірі певних витрат, що
підлягають відшкодуванню. З решти питань дохід від виконання робіт за будівельними
контрактами визначається згідно П(С)БО №18.
44.

Облік фінансових витрат визначається згідно П(С)БО №31.

45.
У разі наявності у підприємства інструментів власного капіталу, бази розподілу витрат
за такими операціями будуть визначені згідно П(С)БО №13.

5.

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

У Підприємства відсутні пов’язані сторони та, відповідно не здійснюється операцій з
пов’язаними сторонами за 2016 рік.

6.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Підприємство виступає відповідачем в судовому процесі за проектом «Морський старт», що
проходив у Федеральному окружному суді СІ1ІА по Центральному округу Каліфорнії (м. ЛосАнджелес), який Компанія «Боїнг» і її дочірня компанія БКСК (далі – «Позивач») ініціювали
1 лютого 2013 року (паралельно з арбітражним процесом, що проходив в Швеції) з метою
тримання від РКК «Енергія», ДП «КБ «Південне» і ДП ПО ПМЗ часткової компенсації витрат,
понесених у зв'язку з проектом «Морський старт». 15.05.2016 року Федеральним окружним
судом США прийнято остаточне рішення по процесу, відповідно до якого ДП «БО «ПМЗ» та
ДП «КБ «Південне» зобов'язані сплатити Компанії «Боїнг» та БКСК 193 443 173 доларів США,
що станом на 31.12.2016 р. становить 5 259 886 тис. грн. за курсом НБУ та додатково
компенсацію щоденної суми відсотків у розмірі 21 750 доларів США за кожен день до
моменту набрання рішенням законної сили. Провадження, яке було на касаційному розгляді
у Верховному суді Швеції, припинено по ініціативі Позивача у зв’язку із задоволенням своїх
позовних вимог у Каліфорнії.
Залучені Підприємством американські та українські юристи дійшли до висновку щодо
неможливості визнання чи виконання вищезазначеного рішення на території України,

оскільки не існує ніяких двосторонніх (між США та Україною) чи багатосторонніх міжнародних
договорів чи конвенцій, які створювали б юридичні основи для взаємного визнання рішень
судів загальної юрисдикції. Також, цілком не виключається, що Компанією «Боїнг» будуть
зроблені спроби виконати зазначене судове рішення в Україні, якщо Федеральним окружним
судом (США) буде відновлено його дію.

7.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Фінансову звітність Підприємства станом на 31.12.2016 та за рік, що закінчився зазначеною
датою, затверджено до випуску 6 серпня 2018 року.

