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к,ЩНIПРОПЕТРОВСЪК)
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l. IнФормАцrя про товАриство

1.1 говАриство з оБмЕжЕноlо вlдповIдАльнtстю к мIжнАродниЙ АЕропорт
((ДНIПРОПЕТРОВСЬКо ( код еДРПОУ З'780727З) (далi - кТовариство>) склало фiнансову звiтнiсть
за2020 piK, що закiнчився 3l грулня 2020 року.

Товариство е товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,що заресстроване та здiйснюе свою
,1iяльнiсть вiдповiдно до законодавства УкраТни та на ii' територiТ. Товариство було зареестроване
I]иконавчим KoMiTeToM !нiпропетровськоТ MicbKoT ради народних депутатiв 16.08.201lpoKy. Щата
заllису в Сдиному .Щержаному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських
формувань 16.08.201 lp., номер запису 1 224 l02 0000 053008.

Юридична адреса Товариства: 49042, ffнiпропетровська область, м. Щнiпро, аеропорт цивiльноТ
авiацiТ; мiсцезнаходження за КОАТУУ l 2 l0l36600, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 240.

[-[я промiжна фiнансова звiтнiсть затверджена [Ънеральним диреtсгором Товариства та головним
бухr,шtтером.

l]iдповiдно до довiдки СДРПОУ, Товариство здiйснюе нас,гугtнi види дiяльностi за КВЕ!_2010:

о 52.2З !опомiжне обслуговування авiацiйного транспорry;

о 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

о 55.10 liяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
о 86.2l Загальна медична прак],ика;

о 61 .10 .Щiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

о 46.'7 l оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним п€ulивом iподiбними
продуктами;

'lЬвариство мае насryпнi лiцензiТ та дозволи станом на З l .l2.2020 року:

- Сертифiкат Аеролрому М АП 03-0l, виданий f]ержавною авiацiйною службою УкраТни.
ffiе ло 30.06.202l ., Сертифiкат служби авiацiйноТ безпеки N9 046, виданий !ержавною авiацiйною службою
УкраТни. lie ло lЗ.12.2021,, Сертифiкат вiдповiдностi Ns DNK-CK0-394-05 (сертифiкаuiя виробного-диспетчерськоТ
служби аеропорту),виданий flержавною авiацiйною службою УкраТни. lic ло З0.01,2022., Сертифiката вiдповiдностi ЛЪ DNК-СГIАРЗl1-49-04 (сертифiкаuiя служби аварiйно-
рятувального та протипожежного забезпечення польотiв), виданий .Щержавною авiацiйною
службою УкраТни. lie ло 2З.05.2021., Сертифiкат на аеронавiгачiйне обслуговування, виданий !ержавною авiацiйноrо
службою УкраТни. lie ло lЗ,11.202З,, Сертифiкат вiдповiдностi ],{Ь DNK- АС-261-05(сертифiкацiя аеродромноТ служби),
виданий !ержавною авiацiйною службою УкраТни. /{ic ло 14.06.202l., Сертифiкат вiдповiдностi Ns DNK-CCT-262-05 (сертифiкацiя служби спецтранспорry),
виданий .Щержавною авiацiйною службою Украiни. lie ло 14.06.202l., Сертифiкат вiдповiдальностiМ DNK- ЕСТЗП-l95-04 (сертифiкацiя служби електросвiтло
технiчного забезпечення польотiв), виданий !ерхtавною авiацiйною службою УкраТни. !ic
до з0.06.2021 ., Сертифiкат вiлповiдальностi М DNК-КНОП-242-04 (сертифiкачiя комплекса наземного
обслуговування перевезень), виданий /dержавною авiацiйною службою УкраТни, lic ло
22.05.2021 .
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, Сертифiкат вiлповiдальностi Jф DNК-Кt{ОП-241-04(сертифiкацiя комплекса наземного
обслуговування перевезень), виданий f]ержавною авiацiйною службою УкраIни, lie ло
22.05.202l,

- Сертифiкат вiлповiдальностi J\Ъ DNК-ПММ-3l4-06(сертифiкачiя комплекса наземного
обслуговування перевезень), виданий ,Ц,ер>кавнокl авiацiйною службою УкраТни. ,Щiс ло
18.12.2022, Сертифiката на систему менеджменry якостi SIC.MS. 008,ISO9001.184l, виданий ТОВ
кБюро МiжнаролноТ СертифiкачiI>, !ic до 29.10.2023., Атестат про акредитацiю випробувальноТ лабораторiТ паливно-мастильних матерiалiв J\b

2Т l 5 5 5, виданий Нацiональним Агенством з акредитачii УкраТни. Щiе до 02.04 .202З ., Лiцензiя на зберiгання п;IJIьного Jф 04l'704l420l9000l9, видана ДФС УкраТни, Щiс ло
16,07.2024,

Серелня кiлькiсть працiвникiв станом на 3l грулня 20l9 року та 3l грулня 2020 року складма766
Ta'l l2 осiб, вiдповiдно,

1.2. основА пIдготовки звlтностI
Заява про вiдповiднiсть. Фiнансова звiтнiсть за рiчний перiод ( l2 мiсяuiв), що закiнчився 3l грулня

2020 року була пiдготовлена вiдповiдно до МIЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛIКУ l (МСБО l) кПодання фiнансовоТ звi-гttостi>. Ця фiнансова звiтнiсть за перiод, що

завершився 3l грулня 2020 р., с фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленоТ вiдповiдно вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (кМСФЗ>). .Щатою переходу Товариства на МСФЗ с

01 .0 l .20l8p. Товариство пiдгоryвало фiнансову звiтн icTb, складену за МСФЗ, якi застосовуються щоло
звiтного перiоду, якiй завершуеться у 2020 poui або пiсля цiсТ дати, разом з порiвняльною

iнформаuiсю за 20l9 piK.

Фiнансова звiтнiсть за piK, який закiнчився 3l грулня 2020 року, була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (кМСФЗ>), прийнятих Радою з Мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку (кРМСБО>>), т,а т.llупlачеl{ь. випущених KoMiTeToM з тлумачень

МiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi (кКТМФЗ>) та вiдповiдно до законодавства УкраТни,

Фiнансова звiтнiсть мiстить Bci вiдомостi i данi, ttlo пiдлягають розкриттю в рiчнiй фiнансовiй
звiт,ностi.

Функцiональна валюта та валюта подання. Функцiональною вalлютою данот фiнансовот звiтностi е

украТнська гривня. Промiжна фiнансова звiтttiсть Товариства представлена в гривнях, а Bci суми
округленi до цiлих тисяч (UAH '000), KpiM випадкiв, де вказано iнше.

Основа пiдготовки iнформацiТ. .Щана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocнoBi принчипу
iсторичноТ BapTocTi за винятком деяких фiнансових iHcTpyMeHTiB, оцiнюваних згiдно з вимогами

МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

Складання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимага€ застосування певних суттевих
облiкових оцiнок. Воно також вимагас використання керiвниttтвом суджень у процесi застосування

обл i ковоi пол iти ки Товариства,

Для складання цiеТ фiнансовоТ звiтностi використовувмися форми фiнансовоТ звiтностi, затверлженi

Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.02,20l3 ]ф7З iз змiнами i доповненнями.



ТОВАРИСТВО З оБМЕЖЕНоЮ ВIдповIдАльнIстIо к мIжнАродниЙ АЕропорт
,,/ [l IIПРОПЕТРОВСЬК)
l lI)l..il\1I,гки до ФIнАнсовоТ зt]I1,1loc1-1
la rrерiод 2020 piK, що закiнчусться 3l грулrrя 2020 року
| (t l11 Llсячuх zpuBettb)

I lринцип безперервностi дiяльностi. Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу
бе,зпсрервностi дiяльностi, який пере;lбачitс. ttto -IЬвариство буде продовжуваги своТ операцii' в

ttiriiб'llи>tс.tоплу майбутньому, а тако)к зl\,tоже реалiзувати своТ активи i погасити своТ зобов'язання в ходi
l tз t.t,taГt ноТ дiял bHocTi.

lакипl чиноN,1, керiвництво Товарис,l ва вtsа)I(ас. ulo l]икорис,гання IIриtlциllч безперервноi'лiяльнос-гi с

доречним в даних обставинах.

:. суl,т€]вl положЕнIIя оБлlковоI ll()лl,гl4кlt

2.1 ocHoBHI положЕння оБлпtово[ полrтики
Об;liкова полiтика, викладена нияtче, пос.,liдовно застосовувалася до Bcix rlерiолiв, представлених у
rtiй фiнансовiй звiтностi.

].1.1 Велення бухгалтерського облiку на ttijlltpиr,Mg,r,gi ,1.,1iйсtltOсl,ься згiдгtсl iз Законом Украi'rrи <<ГIро

rir хt,iлt-l,ерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpai'Hi> вiд I6,07.99p. Nч 996-XlV (лалi - Закон про бух.
tlб",lirt), Мiжнародним стандартам бухгалтерсьltого облiку (далi - МСБо).

_].1.2 1-1a пiдприсмствi використов},сться робочlrii l1,1atl pa,\),IlKiB i,з використанням paxyHKiB першого,
другого. третього та четвертого порядкiв (додаток А до Положення). розроблений на пiдставi Плану
paxyHKiB бухгалтерського облiку активiв. капiталу. зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств
i tlрганiзаltiй (лив. наказ МФ Украi'ни ЛЪ 29l вlд 30. i 1.99 р.),

].].j /lля },заI,rLльнення iнфорп.lачiТ про виl,раги пiдприсмс,гва використовуються рахунки 9 класу
i,[}tt I рати дiяльностi>) по елементам витрат.

2.1.4 Суми доходiв вiдображаються у бухt,шlr,ерському облiку вiдповiдно до МСФЗ l5 <Дохiд вiд
логоворiв з клiснтами), затвердженiЙ Радою з Мiяtнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), оприлюдненi на сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

"].1.5 Визtrання витрат вiдбуваеться одночасно з визнаlIltям збiльшtення зобов'язань або зменшеttня
lt к,г lt tl i ll,

].I.6 Фirlаrlсовий результат вiд ,,1iяльttосli rli;lrlpиcMc,1,1]a t}изliаtlаеться щомiсячно на рахунку 79
кФiнансовi результати)l в розрiзi аналiтичних paxyHKiB.

2.1.7 Перелiк iсклад статей калькуляцiй собiвартостi готовоТ пролукLti'i'визначаеться у вiдповiдностi
,Ltl lчlе,l-оди.l}lих рекомендацiй по форьrl,в:ttlttttl ctlбiBaprtlcl,i Ilеревсзень (робiт, послуг) на транспорri,
]all}cpll)Kellиx наказом MiHicTepcTBa траllспорт1 УкраТни вiд 05.02.2001р. JФ 65.

2.1.tJ Розподiл доходiв вiд основного вилч ,,1iя:tt,ttостi та собiвартостi наданих послуг у облiку
з,,1i йсгrюсться згiдно номенклатурн их груll

2.1.9 Вiдповiднiсть витрат до номенклатурноТ групи та рахункам витрат визнача€ться згiдно з
пi,цроздiлом пiдприсмства, витрати якого об.riков\,lоться

].].10 [la гIiдприсмствi забезпечусться ведеtIня ви,грат, що ви}iикають пiд час звичайноТ дiяльностi
.,,,,i.:1tlo з КонцепryzLпьними основами фiнансовоТ звiтностi МСФЗ :

- Irрямi матерiальнi витрати;

- прямi витрати на оплаry працi;

,il\Iорl'изаl{ir'оЗ та нематерiальних актиtзiв бelllocelle,,tltI}(),]B я jаних з 1lаданt{ям послуг;

- tза1l,гс,lст,i придбаних послуг безпоссредtiьо зв'llзаних з наданням посЛУГ;

- itrшi прямi витрати;
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- загальновиробничi витрати.

2.1.1l Витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням виробни.lого процесу, якi прямо rte

вiдносяться на рахунки собiвартостi в бухгалтерському облiку, вiдображаються на рахунку 9l
,l<']аt,аJlьttо-виробничi витрати)). Розподiл нitNоtlиLIених гlо дебету L(ього рахунку сум витрат
здiйснюеться щомiсячно на собiвартiсть, виходячи iз наступного:

- визначенllя питомоТ ваги ко)(ноТ ttоменклаryрlrоТ групи вiл сукупttих витрат на рахунку 23;

- lrропорчiйне вiднесення загzLпьно- виробничих виl,рату розрiзi гriдроздiлiв на кожну номенклатурtl},
групу .

].l.]2 Вttтрати, якi гtе пов'язанi ,з чправлiнtlяN,l ,l,a tlбcJtlt,tlBvBat|HяM виробничого проllесу i якi rlрямо
не вiлносяться на рахунки собiвартостi, але вiлнtlсяться до господарськоТ дiяльностi пiдприсмства
вiлображаються в бухгалтерському облiку:

- на рахунку 92 кАлмiнiстративнi t]итраl,и)) - l}играlи. пtlв'язаtli ,з 
уltравлiнням та обслуговуванням,

- на рахунку 93 кВитрати на збут> - витрати, пов'язаlti зi збуlом llродукцiТ (ToBapiB, робi1 послуг):
peK.;taMHi послуги, комерчiйнi послуги та itзuli.

2.1.13 Витрати звiтного перiоду вiдобраrкаrоl,ься tla ocHoBi вiдповiдностi цим доходам. Фiнансовий

резуjIьтат звiтного перiолу вiдображаrоться спiвставленням доходiв з витратами, здiйсненими для
отри мання цих доходiв,

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати доходом певного перiолу. вiдобраlкаються у складi витрат
того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсtlеlti.

].1.14lo витрат майбуrнiх rrерiолiв вiлносягься l]и,гра,ги, якi ttoHeceHi на протязi поточного звiтного
перiолу. але вiдносяться до насryпних звiтних перiодiв. BapTicTb витрат. якi накопичуються на

рахунк),39 щомiсячно. у Bi]lltt,lBiлtlocTi ло встановлсtlих TepmriHiB. вiлносяться до складу витрат
звiтного перiолу.

2.1 .l5 Визначення курсових рiзниць по N,lонетарним стаl-гяNl в ittоземнiй валютi здiйснюсться
tttоплiсячгtо в останнiй робочий день мiсяц9, |{ypctlBi рiзrlиrli Ilo l{редитам та процентам по крсllита]\l.
якi вiдображенi в irrоземlriй BaJttol,i, вiдlображаюl-ься на рахунку 974 кВитрати вiд не операцiйних
курсових рiзниць> та рахунку 744 кflохiл вiд не операчiйноТ курсовоТ рiзницi>.

2.1.1б Бухl,алтерський облiк майttа. зобов'язаttt, i 1,ocltcl,,lapcl,Kиx операцiй ведеться в гривнях з

ксlп iйками, без округлень.

2.1 ,1'7 Ведення бухгалтерського облiку та скJlа/lаttttя фiнансовот,звiтностi проводиться згiдно МсБо
l < Пr,l,,lа tt ня ф i ttaHcoBoT звiтностi>.

2.1.18 Фiнансова звiтнiсть формусться щоквартально протягом 3-х недiль пiсля закiнчення звiтного
кварталу, а для рiчного перiолу - в TepMiH до 28 лютого року, насryпного за звiтним.

РiчrIа фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вкJlючас ltac,t,y,rtHi форrчrи зrзir ttocTi:

. Звiт про фiнансовий стан

. Звiт про сук),Ill]ий .toxiil

. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

. Звiт про змiни у власно1\,tу капir алi

. Примiтки, що мiстять стислий виклал суттсвих облiкових полiтик та iншi пояснювання до

рiчноТ фi нансовоТ звiтностi

I lромiжна звiтнiсгь за МСФЗ включа€:



I'()I]ДРИСТВО З ОБМЕЖЕttОlО ВIДrIовtдАЛьНlСтю к мIжнАродниЙ АЕропорт
,(/ (} lIПРОПЕТРОВСЬК)
l lримIтки до ФIнАнсовоi звl,гнос1-I
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
(cl пtuсячах zpuBeHb)

. Звir про фiнансовий стан

. Звiт про сукупний дохiд

. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим метолом)

. Звiт про змiни у власному капiталi

.].1.19 [}иllравltення помилок за поtlередrli звiltti 1)tlt,tt, вияlз.ltенi в поточному роцi, згiдно МСБо 8 к
( )б.;riкова полiтика, змiни В облiкових otlil{Nax га помилки> вiдображаються кореспонденцiею рахунку
,lzi <<Iiерозподiленi прибутки (непокритi збll,гкtl)>> з рахчtlка]\{и бчхгалтерського облiку Класiв 1-6, та
вi,lображати у <Звiтi про власний капir а-rt> ,v :звitнсlьtl. гIерiолi.

2.1.20 Вiдстроченi податковi активи (ВПА) i вiдстроченi податковi зобов'язання (ВПЗ)
вi,lобраяtаються у рiчнiй фiнансовiй звiт,tlостi,

.1.1.2l Форми та системи оплати працi застосовуються згiдно затвердженого штатного розпису та
l{о.lltlrt<ення про оплаry прачi.

1.1 .22 Суми податкового зобов'язаttr,я т,а I]олагкового кредиry, що виникли в результатi aBaHciB
отриманих та сплачених, та якi вiдображаються на рахунках 643 кПодатковi зобов'язання>> та 644
<ГIОДаткОвий кредит> зобов'язання>, на дату формуваrrrrя фiнансовоi'звiтt-lостi не пiдлягають
lг()l]1,аIlнlО з рахункаМи aBaHciB отриманлiХ ,t а ittlatзcitl. вiд яl.иХ во}lи утворилися. В бухгалтерськоl\lу
ба,tttttсi ,га (littансовiй звiтностi пiдприсмства розкриваюl-ься розгорнчто.

.].1.23 Пiдприсмство подас на нет-го-основi lrрибут,ки та збитки. якi виникають вiд групи подiбних
rlttерацiй, а саме:

- прибутки та збитки вiд курсових рiзниць,

ПРибУтки Та ЗбИткИ вiд фiнаrrсовltх ittc г1l_члtеtl,гitз, \"I l]t1\4},ваllих лля tlрола>t(у,

- tlрибутки та збитки вiд реалiзаrtii tlбороr них ак-l.ивiв. що не € основною дiяльнiстtо
lli lrlриr мство та т. i.

2.2. БухгАлтврськиЙ оБлIк основних зАсоБIв

].2.1 ()cHoBHi засоби - uе матерiальнi об'скr,и, якi утримуються Пiдприемством з метою використання
l t;ttробництвi або постачаннi ToBapiB чll tlilдatrtli lI()c-п\,I, дJlя llада}{ня в оренду або дJlя
адмiнiстративних цiлей, iочiкусться, Що вони булуr,ь використовуватися протягом бiльше одного
rlерiоду.

1.2.2 пщля органiзацiт облiку та забезпечеllllя конl-роJIю за зберсlкенням необоротних активiв кол(ному
tlб't,к,г1, присвоюсться iнвентарний номер. Г|рисвоснi о6'ск,гашt необоротних активiв iHBeHTapHi номери
lбсрitаtо,l,ьСя за нимИ на весЬ перiоД l'x перебування на ПiдприсмсТвi. Номери об'сктiв, що вибули чи
.lir<BiдoBatli, не присвоюються ittшим об'ск,l,ашt, ttltl tia,ilil"ttl1.1tlt.

Облiк основних засобiв ведеться згiдно МСБО-lб KOсHoBHi засоби>.

облiковою одиницею бухгалтерського облiкч основ}lих засобiв ввая(ати об'скт осrlов}{их засобiв.
'ja MicL(eп.t зберiгання Bci необоротнi активи ttеребуваюr,ь на вiдгIовiдальному зберiганнi у матерiально
Bijllttlrliдa.llbHиx осiб, з якими укладае,гься договiр про повну iндивiдуальну матерiальну
rl i.,lttoB iдал ьн icTb.

2.2.3 ГРУПування необоротних активiв за рахунками облiку здiйснюсться насryпним чином:

- Земельнi дiлянки - рахунок облiку l 0l:



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдповIдАльнIстю к мIжнАродниЙ АЕропорт
к!НIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоi звlтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3l грулня 2020 року
(rs muсячах zрuвень)

- Булiвлi та споруди - рахунок облiку l03;

- Машини та обладнання - рахунок облiку l04:

- Транспорт та транспортнi засоби - рахунок облiку l 05;

- lншi необоротнi активи:

а) iнструменти, прилад та iHBeHTap - рахунок облiку l06;

б) iншi необоротнi активи - рахунок облiку 109.

2.2.4 OcHoBHi засоби та iншi необорот,нi матерiальнi активи зараховуються на баланс
кореспонденцiсю через рахунок 15 кКапiтальнi iнвестицiТ> по первiснiй BapTocTi в cyMi фактичних
ВИТРаТ на придбання, монтаж, налагодження, реестраttiю. страхування ризикiв доставки, сплаry
]\1итних зборiв та передбачених зборiв (якщо податки не вiдшкодовуються).

У випадку придбання одного об'екry основних засобiв, що смадасться з частин, якi мають рiзний
Строк корисного використання (експлуатачii). то кожllа з цих частин визнасться у бухгалтерському
облiку як окремий об'екг основних засобiв.

2.2.5 Iншi орендованi ocHoBHi засоби (транспортнi засоби, llримiщення та iH.) вiдображаються на
позабалансовому рахунку 0l кОренлованi необоро,гнi ак,гиви>.

При введеннi в експлуатачiю основних засобiв Тх лiквiдацiйна BapTicTb з метою нарахування
амортизацiТ не розраховуеться i приймаеться рiвною нулю.

2.2.6 Визнання

BapTicTb придбаного об'екга основних засобiв визнаеться як актив та капiталiзусться у балансi, лиrше
я Kllto:

icHye ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з предметом, будуть надходити до
суб'скта господарювання, та

BapTicTb активу може бути надiйно оцiнена l,а склалас бi:lьше 20 тис. грн.

2.2.7 оцiнка

IlcpBicHa BapTicTb основних засобiв оцiнюе,гься виходячи з фактичних витрат на Тх придбання, якi
вruIючають покупну цiну, у тому числi податки, що не вiдшкодовуються пiдприемству, та буль_якi
ВиТРати, безпосередньо пов'язанi з привеленням активу в робочий стан i мiсця для його використання.
KpiM того, cyTTeBi позиковi витрати, безпоссредньо пов'язанi з придбанням, булiвничтвом або
виробництвом основного квалiфiкованого активу, капiталiзуються як частина BapTocTi активу.

частини деяких об'ектiв необоротних активiв можчть вимагати замiни через регулярний промiжок
'tacv. При необхiдностi замiни значного компоllенry через гtевнi промiжки часу, Пiлприемство окремо
аМОРтиЗуе Тх на пiдставi вiдповiдних iндивiдуальних TepMiHiB корисного використання. Собiвартiсть
ЗамiнЮваноТчастини об'екта визна€ться у балансовiй BapTocTi об'екта, коли витрати на неТ понесенi, i

ЯкЩО Задовольняються критерiТ визнання. Ба_;lансовt, BapTicTb тих частин, що Тх замiнюють.
припиняють визнавати.

АналОгiчним чином, при проведеннi сутт€вого технiчного ошяду, витрати, пов'язанi з ним.
l]L|з}lаються в балансовiЙ BapTocTi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються критерiТ
ВиЗнання. Доцiльнiсть створення та BapTicтb суттевого технiчного опlяду визначаеться на пiдставi
технiчних розрахункiв, якi проводяться спецiальною комiсiею та затверджуються наказом
Генерального директора Пiдприсмства.

Пiсля первiсного визнання ocHoBHi засоби вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за
вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ й резерву вiд знецiнення. Керiвництво Пiдприемства
РеГУЛярнО оцiнюе, чи с ознаки того, що актив може бути знечiненим, Оцiнка проводиться щорiчно або



l,овдриство з оБмЕжЕноIо вIдr IовIдАJIьLIIст}о к мlжFlАродниЙ АЕропорТ
кЩНIПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВlТНОСТI
la rrерiод 2020 piK, що закiнчусться З l гру:rrrя 2020 рок1,
( в l1lll(rlчuх epuBeHb)

,titc.|.itlle, якщо виникають ознаки того, що актив зrtсllittився. У випадку виявлення суттевих вiдхилень

llроводиться Тх переоцiнка, У под€ulьшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою

регулярнiстю, щоб не допустити суттсвот рiзницi балансовот BapTocTi вiд TieT, яка б була визначена з

використанням справедливоТ BapTocTi на кiнець звiтного перiолу.

/{tloLliHKa балансовоТ BapTocTi, у результатi переоцiнки ос}lовних засобiв, вiдноситься на резерв з

lIерсоцiнки, що вiдображений у розлiлi власного капiталу звiту про фiнансовий стан, KpiM TieT

час,гини, в якiй вона вiдновлюе суму зменulен}lя BapTocTi вiд переочiнки того самого активу, ранiше
t]изнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансовоТ BapTocTi вкJIючаеться в прибутки чи збитки, за

винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсус дооцiнку балансовоТ BapTocTi того самого

активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на даry
,lсреtiчiнки амортизацiя основних засобiв псрерахов),сlься прогlорuiйно змiнi балансовоТ BapTocTi

uni.,,uy в брутго-оцiнцi таким чиноNl, щоб балаllсова BapTicTb активу пiсля переоцiнки була piBHa його

l lсllсоцiненiй BapTocTi.

/(оочiнку, що входить до власного каtliталу об'скта основних засобiв, Пiдприемство прямо

переносить до нерозподiленого прибутку.

2.2.8 Амортизацiя

Дьtортизацiя об'екry розпочинаеться, коли BiH стае придатним для використання, тобто коли BiH

itос1авлений до мiсця розташуваНня та приведений у стан, у якому BiH придатний до експлуатацiТ у
сгtосiб, визначений управлiнським персоналоп,t. На пракr,ицi це означас, що амортизацiя починасться з

початку насryпного перiолу (мiсячя) пiсля введення активу в експлуатацiю, що пiдтверджуеться

оформленням акry введення об'скта в експлуатацiю.

z\lчtор.гизацiя об'ектiв основних засобiв llарахоl]усться з використанням прямолiнiйного методу

llротягоМ з€UlишковоГо строку корисноТ експлуатацiТ об'екта основ}Iих засобiв. В мiсяцi вибуття активу

аrtор,гизацiя нараховусться iз розрахунку як за повний мiсяць.

c.l.pok кориснот експлуатацiт об'скта основних засобiв визначасться по окремих одиницях, з

урахуванням характеру активу та пов'язанот з ним господарськот дiяльностi. При визначеннi строку

корисного використання активу враховуються TaKi чинники:

- очiкуванийтермiнвикористанняактивуlliлllрисмсr,ва,

- очiкуваний фiзичний знос, який зtLлежить вiд операчiйних факторiв, таких як кiлькiсть

tiиробничих змiн, для яких використовусться актив, tlрограма ремонry та т,ехнiчного обслуговування,

а також дошяд та обслуговування активу у випадку простою,

- технiчне виснаження, що виникае в результатi змiн або покращень у виробництвi або

rlttac.lliдoK змiни ринкового попиry

- юридичнi або аналогiчнi обмежеttня використання активу, TaKi як TepMiH дii вiдповiдноi

ореllди.

На Пiдприемствi встановлено насryпнi термiни використання необоротних матерiальних активiв у
податковому та бухгалтерському облiку :

("l роки експлуатацiТ (у роках):

. Витрати на llолiпшення зеNlеJlь lle зв'я,]irtll1х з бlлiвниtll'вОi\l - ВiД l5

. Будiвлi - вiд 20

. Споруди - вiд l5

. l lередаточнi пристроТ - вiд l 0



l,ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
кflНIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоТ звl,гl]остI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулня 2020 року
(cl пtuсячах zpuBeHb)

. Машини та обладttання - Bi:t 5

. у т.ч. ЕОМ та iнша обчислювальна TexHiKa, засоби зв'язку та т. п - вiд 2

. Транспортнi засоби - вiд 5

. Iнструменти, прилади та iнвентар(меблi) - вiд 4

. lttrui - вiд 12

Залишкова BapTicTb, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiТ активiв
аналiзуtоться наприкiнцi коlltного фiнансового року та корегуються в Mipy необхiдностi.

Амортизацiю активу Пiдприемство припиняс на одну з лвох лат, яка вiдбувасться ранiше: на дату,
з якоТ актив кJIасифiкують як утримуваний лля пролажу (або вклIочаlоть до лiквiдацiйноТ групи.
яку класифiкують як утримувану для про;rахt1,) зr,iitttо з l\4СФЗ 5. або на даry,з якоТ припиtIяIоть
l]1.1зllattllrl активу. Амортизацiю tle припиняlо,I,1,. коJlи актив не використовують або BiH вибувас з
активного використання, доки актив не буле амортизований повнiстю.

2.2.9 Подальшi витрати

Витрати на ремонт на технiчне обслуговування необоротних ак,гивiв визllаються як гtоточнi витрати ),

разi Тх понесення.

[}tt tраr-и на peKotlcTp5rKt{ito Гr молсрнiзаLliкl капiта.ltiзуються у BapTicTb об'сктiв. Технiчне
обслуговування, ремонт та дрiбнi вiдновлення, списуються на витрати поточного перiолу в мiсяцi
Тхtlього виникнення, Незначнi, лрiбнi вiдновлення включають Bci витрати, якi не приводять до
пiдвищення технiчних характерисr,ик ак,гивiв зlt rlcltci cBtlt о tteptlictIoгo по,ге}|цiалу.

Рiшеttня про характер iознаки здiйснюваних Пiлприсмством робiт. тобто, чи спрямованi вони на
пiдвищення технiко-економiчних характеристt]li tlи з..liйсtttоtо-1,1,ся вони для пiдтримання об'ск,га в

ll[)иjlal'lloMy для використанIlя cTatti, приймztс,ться керiвtlикоttt пiлltрисмства.

2.2.1 0 Зменшення корисностi

На KorItHy звiтну даry Пiдприсмство мо)ке визначаl,и, LIи (] ()зt{дки мо)кливого зN,Iеншення корисностi
активу. Ознаками можливого зменшення корисностi активу можуть бути (не виключено):

зовнiшtrliознаки:

- значне зtlи}Itенtlя ринковоi' BapTocr i ак,t,ивiв, що означас. що чиста цiна продажу менше
балансовоТ BapTocTi активу,

- змiни в технологiчному. eKoHoilti.tltoпt1, або lopIi.,illtlI]oNl\, серсдоt]иLrцi - BapTicTb використаtltlя
активу (групи активiв) менша нiж Тх балансова BapTicTb.

- збiльшення вiдсоткових ставок - зниlt(еtltlя ринковоТ BapTocTi активу або зниження Teпepittlttboi'
llllp,r,ocTi майбутнiх грошових потокiв.

- чистi активи Пiдприсмства меншi, нiж його ринкова капiталiзацiя,

- балансова BapTicTb активу бiльLuе. ttilt ,tltclit tlitla tlрола;lсу або BapTicTb використання.

Внутрiшнi ознаки;

- застарiння або фiзичне пошкод)l(снllя aкl,tll]\,- з}ll|)l(еltttя чистоТ чiни пролажу або зF|и)ltенtiя
rllrйб1 THix гроlllових поrокiв.

- змitlа у використаннi активу - збiльшення або змеl{шjе}ll{я майбутнiх грошових потокiв.

- С свiдченttя, що економiчttа ec[-rcKгrtBltic tt, ;,tttгlIl]\ \|clttttc ttiitt очiкl,валося:

- грошовi потоки на утримання актив\/ бiльшi, ttirlt заплаlзt.'lrittIi.
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- фактичнi чистi грошовi потоки або огlерацiйний прибуr,ок (збиток) вiд активу суттево нижче

запланованих;

- знаЧне зниження операчiЙного прибутку або су"ггсвий прирiст запланованого збитку вiд

ак l,иву;

- операчiйнi збитки або чистi грошовi витрати для активу, коли до суми поточного перiоду

r l1lисднанi бюджетнi суми майбутнiх перiоаiв.

Якщо TaKi ознаки iснують, то розраховуеться BapTicTb вiдшкодування активу з метою визначення

розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий мае мiсце).

l}irptic,l,b очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох зl{ачень: справедлива BapTicTb активу за

t]ирахуванням витрат на продаж та вар,гiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування

}]и:Jltilчаеться для окремого активу, за виllятком активiв, lцо }le генерують надходження грошових

ttоштiв та, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою

активiв. Якщо балансова BapTicTb активу суттсво перевищуе його суму очiкуваного вiдшкодування,

актив вважаеться таким, кориснiсть якого зменшилася та списусться до BapTocTi вiдшкодування
( tlt.ltяхом збi.llьшення суми накопиченоТ аьlор,гизаrtiТ),

ltри очiнчi BapTocTi використанIlя акl,иt]у, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою

,lискон1ування, яка вiдображас поточнУ pиllKol}}'otLiHKv BapTocTi гроLлей у часi та ризики, властивi

itк-гиву. Збитки вiд зменшення корисност,i визнаtоlься у звi,гi про сукупнi прибутки та збитки за перiод

у склалi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функчiт активу, кориснiсть якого зменшилася.

На кожну звiтну лаry Пiлприсмство може визt{ачати, чи е ознаки того, що ранiше визнанi збитКи вiд

t]\letlllle}|}lя корисностi бiльше не iснують або зменшилися, Якщо така ознака е, РОЗРаХОВУеТЬСЯ СУМа

o.t iк),ваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в

loMy випадку, якщо мzша мiсце змiна в oLlillцi. яка використовувалася для визначення суми

очiкуваного вiдшкодування активу, з часу остан}lього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У
зазначеному випадку балансова BapTicTb активу пiдвищуеться до очiкуваного вiдшкодування суми.

Отримана сума не може перевищувати балансову BapTicTb (за вирахуванням амортизацiТ), за якою

,tаttий актив визнавався б у випадку, якби в гltlltcpeilHi lrсрiодtи не був визнаний збиток вiд зменшення

r<opt.lcHocTi. Сторнування BapTocTi визнасться у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. ПiСля
,t at<ol' змiни BapTocTi' майбутнi амортизаuiйнi вiдрахування коригуються такиМ чином, щоб
аNlор,l,изувати переглянуry балансову Bapr-ic гь акl иву, зil вирахуванням зzшишковоТ BapTocTi, на

систематичнiй ocHoBi протягом строку корисноТ служби.

2.2.1 1 Вибутгя

Осtttlвний засiб знiмасться з облiку при йоr,о вибутr,i або у випадку, якщо вiд Його подальшОгО

t]t,lкористання не очiкусться отримання економiчних вигiд. !ата вибуття - це дата, коли втРаЧеНО

коll"|.ролЬ над активОм. Прибуток або збиток вiл вибуття активу (розраховусться як рiзниця мiж
Llистими надходженнями вiд вибуrтя та ба.пансовою вартiстю активу), включаеться До звiтУ про

сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припинясться.

Незавершене будiвництво являе собою BapTicTb майна, машин i обладнання, будiвництво або

_\,с l.atloBкy, що ще не завершена та не е придатноlо до використання у запланованих цiлях.

2.3. IнвЕстицйнА HEPyxoMIcTb
lнвестицiйна HepyxoмicTb - HepyxoMicTb (земля чи будiвля, або частина булiвлi, або Тх

поеднання), утримувана (власником або орендарем як актив з правом використання) з метою

отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не

.lJIя:

l0
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а)використання у виробничтвi чи при постачаннi ToBapiB. при наданнi послуг Llи дJ]я
ll,,lпl i н iстрати вн их цiлей, або

б)llролаlку в звичайношtу холi дiяльностi,

Зr,iдrrо з параграфу l4 МСБо 40 ,ознакою по вiлttесеtllIю до ittвестиliiйноТ HepyxoMocTi с те, якщо не
менше 90% площi об'ектiв переда}Iо в opelr/l),.

При первiсному визнаннi Пiдприемство оlliнюе iнвестицiйrt1, tlepl,xovicTb за моделлю собiвартостi
вi.цltовiдно до вимог МСБо lб KOcHoBHi засобtl>,.

Iнвестицiйна HepyxoMicTb вiдобраrr<ена в облiку 11o первiснiй BapTocTi яка зменшена на суму
нарахованоi амортизацiТ.

2.4. БухгАлтЕрськиЙ оБлк нЕмАтЕрIАльних лк,tивIв
]. 1.1 Визнання та оцitlка

Визнання, ouiHKy та бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснювати у вiдповiдностi з

вимогами МСБО- 38 кНематерiальнi активи).

ГIiдприсмство класифiкуе актив як нема,I,ерiа,rьний ак,гив (llMA), якщо це немонетарний актив, який
не мас фiзичноТ субстанцiТ та може бути iлентифiкований.

I lсrtатерiальrtий актив визнаеться, якщо:

- нематерiальний актив може бути iдентифiкований. що означас:

а) акr,ив може бути вiдокремлений. тобто йогil MorKHa вi,,lокрепtltти або вiддiлити вiд Пiлприсмства i

продати, передати, лiцензувати, здати в оренд),або обплitllt,I,и iндивiдуально або разом з пов'язаним з

ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанняNl. 1-1е,]алеitiно вiл того. чи ма€ компанiя
HaMip зробити це, або

б) ак,гив виникас внаслiдок логовiрних або ittших tоридичних гlрав. незалежно вiд того, чи можуть
вони бути переданi або вiдокремленi вiд компанiях або ж вiд iнших прав та зобов'язань;

- пiдприсмство контролюс акl,ив. тrlб l,tl rlat, lloI]H()I}a)I(eIlllя отримувати майбу,гнi еконошtiчtti
вигоди, що надходять вiд основного ресурсу, та обмежувати досryп iнtllих до цих вигiд;

- очiкуються надходження майбутнiх eKtlttorti,tltl.tx llиt,iд до Пiлприсмства пiд час йоl,о
l]1.1l(орис,гаII tlя.

Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо. при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною
вартiстю.

НМА, що було створено всерединi Пiдприсмства, за викJlюченням капiталi,зованих витрат на

розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдобра;как),гься ), складi прибутку та збитку ,за

пс1-1iол. в якому вони виникJ]и.

2.4.2 Витрати на дослiдження та розробки

Виj(аr,ки tla дослiдrкення виз}lаються як виl гаIll }, rlcllio,iti i'хtlього Ilоt{есення. I{e видатки, якi
понесенi, наприклад, на:

- дiяльнiсть, спрямовану на отримаtltiя tl()вих знаньl

- вилатки на пошук. оцirrк1, та осl,аt,оtltrий вибiр зас гос},ваIl1-Iя рез),льтатiв дослiдження чи iнших
знан ь;

- видатки на пошук €UIьтер}lатив пrатерiапаl\l, приJIалаl\,|. продуктам, технологiчним процесам,
системам чи послугам;

ll
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_ видатки на формулювання, розробку, оцiнку та остаточний вибiр можJlивих альтернатив новим
lltl вдосконzшеним матерiалам, приладам, проllукта1\1. ,гехttо.ltогiчtlим процесам, системам чи послугам
1,oLllo.

l [ематерiальнi активи, якi виникають в результатi розробки, визнаються як нематерiальний тодi i

ti.гIьки тодi, коли Пiдприемство може довесl,и все, що зазначено нижче:

а) технiчну моrк.гlивiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб BiH був придатний
ло використання або продажу;

Ь) свiй HaMip завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати Його;

с) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;

d) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди, iснування ринку
для продукцiТ нематерiального активу чи для самого нематерiального активу або (якщо його
ви користовуватимуть внутрiшньо) корисн icTb нематерiал ьljого акти ву;

е) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших pecypciB для завершення розробки та
l]икористання чи продажу нематерiального активу;

t) свою здатнiсть достовiрно очiнити вилатки, якi вiдносяться до нематерiального активу
протягом його розробки.

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу скJ]адаеться з ycix витрат, якi можна
llрямо вiднести до створення, виробництва r,a пiдгtlт,овки активу до використання у спосiб,
ви:lначений керiвництвом Пiдприсмства. L(e витрати, зокрема, на:

il) витрати на матерiали та послуги;

б) витрати на виплати працiвникам;

в) гонорари за реестрацiю юридичного права;

г) амtортизацiя патентiв та лiцензiй;

д) витрати на вiдсотки у визначену порядку.

/_{о собiвартостi внутрiшньо генерованого нематерiального активу не входять видатки на продаэ{(,

адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi видатки, якщо Тх не можна прямо вiднести до пiдготовки
активу для використання; iдентифiкованi недолiки та початковi операчiйнi збитки, що Тх зазнають до
,l,ого, як актив досягне запланованоТ ефек,rивllост,i; вида],ки на навчання працiвникiв експлуаryвати
ак,l,и в.

2.4.3 Амортизацiя

|liсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Строк корисного
l]икористання нематерi€tльних активiв може бу,ги або визначеним(обмеженим), або невизначеним.

l' I р и визначен i строку корисного ви користан l-tя враховуються ч ин н и ки :

а) очiкуване використання активу Пiдприсмст}tа та сIlроNlоrкнiс,гь ефективно управляти активом;

б) життевi цикJIи типових пролукгiв для активу та вiдкриry iнформачiю щодо оцiнок cTpoKiB корисноТ
експлуатацiТ подiбних активiв, що ix використовують у полiбний спосiб;

rз) lехнiчний, технологiчний, комерцiйний,га iншi l}иди зносу;

г) сrабiльнiсть галузi, в якiй функчiонуе актив, та змiни ринкового попиту на обсяг продуктiв чи
гlослуг вiд цього активу;

r) очiкуванi дiТ KoHKypeHTiB або потенцiйних KoHKypeHTiB;
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д) piBeHb видаткiв на обслуговування, необхiдного для отримання очiкуваних майбутнiх економiчних
вигiд вiд активу, та здатнiсть i HaMip Пiдприсмства досягти такого рiвня;

е) перiол контролю над акгивом та юридичнi або подiбнi до них обмеження використання активу, TaKi
яI( дати закiнчення строку пов'язаних з ним угод llpo оренду;

с) залежнiсть строку корисноТ експлуатацiТ активу вiл строку корисноТ експлуатацiТ iнших активiв
Пiдприсмства.

Нематерiальнi активи з визначеним (обмеженим) строком корисного використання амортизуються
протягом цього TepMiHy та оцiнюються на предмет знецiнення. якщо € ознаки зменшення корисностi
нематерiального активу.

Лiквiдацiйнi BapTicTb нематерiального активу з визначеним (обмеженим) строком корисного
використання приймасться рiвною нулю.

Амортизацiю нематерiальних активiв пiдприемс,гво з;liйснюr: прямолiнiйним методом протягом
строку корисного використання (експлуатачiТ) об'екга.

TepMiH та метод амортизацiТ для нематерiа",lьtlого активу з обмеженим строком корисного
використання перегJIядаються як MiHiMyM в кiнцi кожного звiтного перiолу. Змiна очiкуваного TepMiHy
корисного використання або перелбачуваноТ струкryри споживання майбутнiх економiчних вигiд,
втiлених в активi, змiнюють TepMiH або метод амортизаuiТ вiдповiдно та враховуються як змiна
облiкових оцiнок, Витрати по амортизаtliТ непtатерiальttих активiв з обмеженим строком корисного
використання визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiТ витрат, яка вiдповiлае функчiТ
нематерiальних активiв.

Ilспlагерiальнi активи з l{евизначеl{им строком корисного використання не амортизуються, а
тесryються на знецiнення щорiчно окремо, або на piBHi одиниць, що генерують грошовi кошти. Строк
корисного використання нематерiального активу з невизначеним TepMiHoM використання
переглядасться щорiчно з метою визначе}l}tя r,o1,o. наскi.ltьки прийнятно продовжувати вiдносити
даний актив в категорiю активiв з невизначеним строком корисного використання. Якщо l(e

неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання - з невизначеного на обмежений TepMiH -
,з,,tiйсltюсlться на перспективнiй ocHoBi.

2.4.4 Вибуття

Визнання нематерiального активу припиняеться при його вибуттi (тобто на даry на яку його
отримувач отримуе контроль), або коли вiл його використання або вибуття не очiкуеться нiяких
майбутнiх економiчних вигод. Прибуток або збиток, що виникас в результатi припинення визнання
активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими llалход)l(еll}lями вiл вибуття активу та балаtlсовоtо
варr,iстю активу), включа€ться до звiту про llрибуток або збиток,

ЛiцензiТ

лiцензiт вiдображаються за первiсною вар,t,iс,гtо l-a визllаlо,I,ься як нематерiльанi активи за умови
виконання критерiТв Тх визнання. ЛiцензiI мають обмежений в часi строк корисного використання i

вiдображаються за собiвартiстю за вирахуваtlням накопиченоI амортизацiТ. Величина амортизаuii'

розрахову€ться методом рiвномiрного списаl]ня яl{ розполilt BapTocTi лiцензiй протягом усього
розрахункового TepMiHy Iх корисного використання.

Ком п' ютерне програмне забезпечення

прилбанi лiцензii на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються в частинi понесених
витрат на придбання i установку конкретного програмного забезпечення. L(i витрати амортизуються
п ротя гом вс ього розрахун кового терм i ну корис 1-1 ого в 14 ко р иста н tl я.
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l}rll,рати, llt-lв'язанi з розробкою або пiлтримкою комп'ютерних гlрограм, враховуються у складi витрат
rrtl llipi виникнення.

lJитрати, безпосередньо пов'язанi з розробriоlо окремо tsзrllого itlдивi.,1уа.ltьного програмного продукту,
якиЙ буде контролюватися Пiдприемством й вiд використання якого, ймовiрно, буде отриманий дохiд,
що перевищу€ собiвартiсть протягом перiолу бiльLu Hiltt один рiк.враховуються у складi
'rсr,tатерiальllих активiв. Витрати. пов'язаtti ,з 1эсlзробltоttl програмtIоI-о забезпечення, вклlочаюl,ь
lrtl г})а,ги rla заробiтну плаry фахiвrliв з розробки програN,lного забезпечення iвiдповiдну частину
l tal(Jla]lllиx витрат, що розподiляют ься.

l}иT'рати на програмне забезпеченllя у виllаi(ку l]t],Jt]ачеllllя llревалlовання матерiального елеменry над
нематерiальним вважаються невiддiльною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, та
розглядають як основний засiб. Так саме оцiнюють операrtiйrrу систему комп'ютера. Якщо програмне
lltбс,]пс.tеlJtiя не С невilцiльнсlю tlастиllо}о tl()I] я,]аll(ll,() ,] tlиNI аtlаратного забезпечення, ,го liill,о
l)(]il.]|я,llalol'l, як нематерiальний актиI]. Керiвltиtl,гВо Iliдгlрисмства застосовуе власне судження при
tltlitttli ,t,ого, який елемент. матерiа,ltьний або ttематерiальний, е суттсвiшим.

2.5. БухгАлтЕрськиЙ оБлrк зАIIАсIв
i.5. l Пiлприсi\,lство визнас запаси - як активи. якi:

- _\ IриN,lуюl,ься для продажу у звичаlitttlьtу хrlлi ;1iяльностi ;

- tlеllебуваtоть у процесi виробництва лля ,гаt{ого lll)o,,la}Ii),:

- iСНУЮть у фоРмi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або
при наданнi послуг.

l l I, tr<а,гегtlрil' загrасi в включають:

- сировина та виробничi матерizutи

запаснi частини

- паливно-мастильнi матерiали

- булiвельнi матерiали

- iншi матерiали

- незавершене виробництво

- напiвфабрикати

- товари

- 1,овари в дорозi

].5.2 l]апаси оцiнюються за найменшlою з двох величин: за собiвартiстю або за чистою можJ]ивою
rlittoto llродarку.

2,5.3 Собiвартiсть запасiв включа€ Bci витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi пiд час доставки запасiв до Тх теперiшнього мiсttезttаход)кення та привелення Тх у
rcrrcpiutttiй стан:

,\)вllтрати на придбання запасiв скJlаllаються з цiни ПрИдбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(oripirt 'гих. що згодоl\4 вiдulкодовуються сl,б'сктtlвi г()спOларlоваl|l-{я Ilолатковими органами);

Б)iншi витрати вrulючають витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до Тх теперiшнього
tvliсцезнаходження та приведення 'ii у теперiшнiй стан, в тому числi витрати на транспорryвання,
}lавантаження i розвантаження. Пр" цьо]чIч облiк таких витрат веде-гься iдентифiковаllо, щодо
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доставки сировини, та у випадку, коли TaKi витрати неможливо зiставити з конкретними позицiями
запасiв - накопичувано зi списанням на витрати поточного перiолу пропорчiЙно BapTocTi запасiв, що
вибули;

В)витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язаt;i з одиницями виробництва. Вони
також вкJIючають систематичний розподiл постiйrtих та змillttих виробничих накJ]адних витрат, що
виникають при переробчi матерiалiв у готову продукцiю.

2,5.4 Насryпнi витрати не включаються до собiвартостi запасiв та визнаються витратами того перiолу,
в якому вони понесенi:

- понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплаry праui або iншi виробничi витрати;

- витрати на зберiгання, KpiM тих витрат, якi зумовлеtli виробttичим процесом i с необхiдгlими для
гtiдl,отовки до наступного етапу виробництва;

- адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до ix теперiшнього
мiсцезнаходження та приведенням у теперiш:нiй стан;

- витрати на продtDк.

2.5.5 Визнання та первiсну оцiнку запасiв (маr,ерiалiв. сировиt{и. п€lлива. спец рiдин, комплектуючих
виробiв, ToBapiB та iH..) Пiдприсмство здiйснtос залежно вiд шляхiв надходження запасiв:

2,5.6 Прилбанi за плаry, виготовленi власними силами, одержанi безоплатно, згiдно МСБО-2
кЗапаси>:

. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважасться найменування запасiв.

. Застосовуеться постiйна система оцiнки запасiв.

. Оцiнку запасiв при вибутгi здiйснювати за методом F|FО.

. При складаннi балансу здiйснюеться оцiнка запасiв та вiдображасться у бухгалтерському
облiку та звiтностi за первiсною вартiстю.

. Транспортно - заготовельнi витрати, що пов'язанi з придбанням запасiв, облiковувати на
окремому рахунку 200, методом середнього проценry згiдно МСБО-2.
, Облiк iнших витрат, що входять до первiсноТ BapTocTi запасiв, придбаних за плаry щомiсяця
вiдносяться на BapTicTb придбаних запасiв,

Коли запаси реалiзованi, iхня балансова BapTicтb lloвиtll{a Rизtlаватися витратами того перiоду, в якому
визнасться вiдповiдний дохiд. Сума буль-якого часткового списання запасiв до Тх чистоТ BapTocTi

реалiзачiТта Bci втрати запасiв повиннi визнаватися витратамt{ rlерiол1,, в якому вiдбуваеться часткове
списаtIня або збиток. Сума будь-якого сторlI),I]аllllя бу]tt,-якоrо часткового списання запасiв, що
виникас в результатi збiльшення чистоТ BapTocTi реалiзачiТ, повинна визнаватися як зменшення суми
запасiв, визнаноТ як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування,

2.5.7 Оприбуткування бланкiв сувороТ звiтностi вiлобраlкас,-l,ься на рахунку 209 кIншi матерiали> з

одночасним вiдображенням на позабалансовому рахунку 08 кБланки суворого облiку>.

2.5.8 Аналiтичний облiк руху товарно-матерiа"rtьних ltiнностей ведеться у кiлькiсно-сумовому вимiрi.

2.5.9 Ilри розрахунку норм витрат ПММ на спецiальнi транспортнi засоби для обслуговування
повiтряних суден та аеродромного покриття у першу чергу керуються нормами витрат ПММ,
затверджених вказiвкою МЩА вiд l5.08.1989 року JФ 436lу. Також у роботi застосовуються норми
витрат ПММ, якi затвердженi Наказом MiHicTcpcTBa транспорту УкраТни вiд l0,02.1998 року Nч 43 (iз
змiнами, внесеними Наказом MiHicTepcTBa транспорry Nч 893 вiд l7.12.2002 року, JФ 99 вiд 16.02.2004

року), Наказом MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраТни Nq 36 вiд 24.01.20l2 року.
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l(cpy ю.t ись наведен и м вище нормати вн и м tt,ц()куt\4еt l-t,a1,1 tl. 1-1a

lранспортних засобiв встановлюються,га затверджуються
кМА к!Н lПРОПЕТРОВСЬК).

I-Iiдприспrс,гвi rropMi витрат на МПП для
наказом IЪнера"llьного директора ТОВ

2.5.10 При замiнi шин та акумуляторiв rra пiлпрltеплствi встановлюються наступнi правила: при
lrсрсдачi шин та акумуляторiв зi складу пiдприемства для встановлення на транспортнi засоби та
rrepecyBHi механiзми Тх BapTicTb списуеться на витрати звiтного перiолу. На шини та акумулятори
заl]олиться картка облiку для контролю вiдпраtlьOваllого рес}рсу. Пiсля вiдпрацювання встановленого

ресурсу шини та акумулятори облiковуються на забалансовому рахунку 024l та списуються з облiку
лри подальшоТ утилiзацiТ.

облiк спецiальноi оснастки та спецiального оilягу

13икорисr,ання на Пiдприемствi засобiв irrдивiдуального захисry здiйснюсться згiдно з нормами (
I [озlол<ення про мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками засобiв
iltливiдуального захисту на робочому мiсrцi>, затверл)кеного Наказом MiHicTepcTBa соцiальноТ
полiтики УкраТни вiд29 листопада 2018 року N l804, та вiдповiдно до стат-гi 28 Закону Украiни "Про
охорону працi", пункry 8 Положення про MiHicTepcTBo соцiальноТ полiтики УкраТни, затвердженого
l|(]с,гановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вi.ц l7 черв1-1я 20l5 рокулг942з (зi змiнами).

СltеLliальний одяг нез€Lпежно вiд Teprrtirry корrlсного використання приймаеться до бухгалтерського
oбltitty в складi оборотних коштiв (на рахунку 22 кМалоцiннi та швидкозношуванi предмети>) i

l}раховусться в порядку, передбаченому для облiку ма,герiаltьно-виробничих запасiв.

BapTicTb спецiального одягу, незЕuIежно вiд TepMiHy експлуатацiТ, списусться в дебет вiдповiдних
paxyHKiB облiку витрат на виробництво в момент iT передачi (вiлпустки) спiвробiтникам.

С'ttецiальне обладнання, спецiальний iHcTpyMeHT i спецiа.ltьнi пристосування з TepMiHoM корисного
t]икористання не бiльше l2 мiсяцiв приймаються до бухгалтерського облiку в складi оборотних коштiв
i об;liковуються в порядку, передбаченому для об;iку пlатерiальttо-виробничих запасiв. BapTicTb таких
об'сктiв списуеться в дебет вiдповiдних paxyHKiB облiку витрат на виробництво в момент його
передачi в експлуатацiю.

Спеtliальне обладнання, спецiальний iHcтpyMeHT i спецiirльtti пристосування, строк корисноI,о
t]}tl(ористання понад l2 мiсяцiв iвартiстю гlонал 20000 гривень без ПЩВ вiдноситься до основних
tасобiв. Амортизацiя нараховусться прямолiнiйним методом протягом встановлених TepMiHiB корисноТ
сксrt.ltчатацiТ.

З метою забезпечення контролю за спецiальним одягом, спецiальним обладнанням, спецiальним
iHcTpyMeHToM та спецiальним пристосуванням при повному списаннi BapTocTi таких об'сктiв на
Rитрати, на Пiдприемствi на позабалансовому рахунку (MLl,) органiзовано оперативний кiлькiсний
облiк вказаних об'сктiв за мiсцями експлуатацiТ i вiдповiдними особами протягом cтpoкy'lx фактичноТ
сксrr:tуатацi[.

Сгtецодяг колишнього використання списусться з бшансу пiдприемства з подuшьшим
оприбуткуванням на забалансовий рахунок з встановленням категорiТ подальшоi експлуатацiТ:

- 1 категорiя-80Yо ,

-2 каr,егорiя-50Yо,

-3 категорiя -З0% -

вiд первiсноТ BapTocTi спецодягу та строку його корисного використання згiдно встановлених норм.
Вiдповiдальнiсть за встановлення категорiТ спецодягу колишнього використання покJIадаеться на
скJIад ВМТП з вiдповiдним записом у особовiй картцi спецодягу працiвника.
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Прилбаний Пiдприемством спецiальний одяг с власнiстю Пiдприсмства та пiдлягае обов'язковому
повернен}lю пiсля строку його використа}lня.

У раЗi звiльнення працiвника i неповерненнi спецодягу , TepMiH використання якоТ не сплинув, при
кiнцевому розрахунку працiвника iз заробiтноТ плати утримуеться зЕuIишкова BapTicTb такого
спецодягу. BapTicTb до сплати визначасться, виходяrI]r з розрахунку, по формулi:

Вс=Пв:ТвхКмв
Вс: BapTicTb до сплати

Пв - первiсна BapTicTb МНМА
Тв - TepMiH планового корисного використанrrя (мiсячiв)

Кмв - кiлькiсть мiсяцiв фактичного корисного використання.

У разi неповернення використаного спецодягу tla склад ВМТП при звiльненнi або отриманнi новогО
коNlпJIекry на новиЙ строк, згiдно норм Полаткового Кодексу УкраТни , первiсна цiна наданого
комплекry спецодягу визнасться додатковим благом робiтника з нарахуванням ycix податкiв згiдно
ч ин ному законодавству.

2.б. орЕндА
2.(l. l Оренла - це договiр, або частина договору, яка передас право на використання активу (базовогО
аКТиву) протягом перiоду часу в обмiн на компенсацiю. Типовими прикJIадами договорiв оренди
пiдприсмства е оренда HepyxoмocTi, транспортних засобiв. iншого майна.

Право корисryвання акгивом - це право [liдrrриемсl,ва на використання базового активу, а
зобов'язання по орендi предсташяе собою зобов'язання по внесенню орендних платежiв на користь
орендодавця.

Iliдприемство не визнае активи i зобов'язання на балансi у випадках короткостроковоI оренди i

оренди активiв з низькою базовою вартiстю. оренлнi платежi, пов'язанi з такою орендою,
Пiдприсмство визнае як витрати на прямолiнiйнiй ocrroBi tlротягом строку оренди.

Короткострокова оренда визначасться як оренда, яка не передбачае права покупки активу, що
Орендусться, iTepMiH якоТ складас l2 мiсяцiв i менше на поча,t,ок гермiну оренди. BapTicTb базового
активу оцiнюеться на пiдставi BapTocTi активу. ttеrtачебr,о Birr був новим, незЕuIежно вiд дати
виI,отовлення активу на момент надання його в оренду, Активи низькою базовою вартiстю як правило
включають, наприкJIад, ноутбуки та планшети, принтери, мобiльнi телефони, оргтехнiка и недорогi
iнструменти та iHBeHTap,

2,6.2 Визначення оренди

!оговiр е таким, що мiстить оренду, якulо договiр перелас право контролювати корисryвання
i,tеtrтифiкованим активом протягом певllого перiолу часу в обмiн tta компенсацiю,

Пiдприемство може укJIадати угоди, якi не мають юридичноТ форми оренди, tu]e надають право
контролювати використання iдентифiкованого активу в обмiн на компенсацiю. Якщо визначено, що
угода е договором оренди або мiстить договiр оренди, Iliдrlрисмство застосовуе облiк оренди.

На початку дiТ договору Пiлприемство оцiнюе чи е договiр ореllдоlо, або чи мiстить договiр ореllду.
Переоrri н ка проводиться л и ше я кщо зм i н юються,\,]\l о l}и ;l() I.oB()pv.

Щоб оцiни,ги, чи передас договiр право контролю використання iдентифiкованого активу на певний
перiод часу, необхiдно оцiнити, чи ма€ Пiдприемство, протягом усього перiолу використання, обидва
TaKi права:
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ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
l</(}tIПРОПЕТРОВСЬК)
l IРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОТ ЗВIТIIОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться З l грулня 2020 року
(в пluсячах zpuBeHb)

а) право отримувати в основному Bci економiчнi вигоди вiд використання iдентифiкованого

активу; та

Ь) правокерувативикористанням iдентифiкованогоактиву.

2.6.3 lдентифiкований актив

Дктив, як правило, iдентифiкусться тим, що BiH явно вказаниЙ в договорi. Однак актив може також

iлентифiкуватися тим, що BiH припустимо вказаний у момент, коли актив надаеться клiентовi для

використання.

llaBiTb якщо актив вказаний, Пiдприемство не мас права використовувати iлентифiкований актив,

якtt(о постачzшьник мае суттеве право замiнити актив протягом перiолу використання. Право

ll()с,t-ачatльника замiнити актив € сут-г€вим, якt-tlо iсttl,юr,ь обилвi ,гакi 
умови:

а) постач€шьник практично спроможний замiнити альтернативнi активи протягом перiолУ

використання (наприклад Компанiя не може перешкодити постачальниковi замiнити актив, а

llос1ач€шьник мае члльтернативнi активи лля заьлiни або Moil<e у прийнятний строк знайти iх); та

h) постачzшьник отримас економiчну вигоду вiд реалiзацiТ свого права замiнити актив (тобто

сlчiкусться, що економiчнi вигоди, пов'язанi з замiною активу, перевищать витрати, пов'язанi з

lамiною активу).

право або обов'язок постачulьника замiнити актив для ремонry або технiчного обслуговування, якщо

актив не функчiонуе належним чином, або якщо з'явилася моя<ливiсть його TexHi,tHoT модернiзацiТ, не

l)()]lлядасться в якостi основного права на заtчtittу ак,гиtJу i. о,tже, не позбавляе Пiдприсмство права на

ви користання базового активу.

ЯкщО ПiдприемсТво не може З легкiстЮ виз}litllи-ги, чи мае постачальник суттеве право замiни,

l]iдприемство мас виходити з того, що будь-яке право замiни не е суттевим.

Частка поryжностей активу е iдентифiкованим активом, якщо вона е фiзично окресленою (наприклад,

1-1 i,,(лога булiвлi, поверх булiвлi iт.п.), Потуlкtliсть або illtlla tlacTкa активу, яка не е фiзично окресленоlо

(наприклад, частка потужностей оптоволоконного кабелю) не е iдентифiкованим активом, oKpiM

виt1адкiв, коли вона становить в основноl\4у всю поryжнiсть активу i, отже, надае КомпанiТ право

оl,римувати в основному Bci економiчнi вигоди Biil викtlрист,а}t1,1я активу.

2.6.4 Право керувати використанням

Пiдприсмство ма€ право керувати використанням iдентифiковаttого активу протягом усього пеРiОлУ

l}tlкористаllllя, лише якщо виконуеться одttа з,l,аки,\ ),мов:

Д) IIiдприсмство ма€ право керувати, як i з якою метою актив використовуеться протягом усього
r rcpio21y використан ня; або

Б) значущi рiшення щодо того, як i з якою метою використовуеться актив, визначенi наперед i

(i) Пiлприемство мас право експлуаryвати актив (або керувати iншим в експлуатацiТ активу у
,tо.зволений ним спосiб) протягом усього lrсрiод1 l]икорисгання, причому постачiшьник не мае права

змl iнювати його експлуатацiйнi iнс,грукцiТ; або

(ii) Пiдприемство спроектувала актив (або KoHKpcTHi аспекти акз,иву) у такиЙ Спосiб, що напеРеД

визначила, як i з якою метою актив використовуватиметься протягом усього перiоду використання

2.6.5 Розмежування компонентiв договору

l{;rя договору, який е, або мiстить ореt|ду Пiлrrрисьлс,l,во облiковус кожниЙ кОмпонент ОРенДи В

]tоговорi, як оренду окремо вiд iнших компоtlентiв що не пов'язанi з орендою цього договору.

llpaBo використоВувати базоВий актиВ с окремиN4 коI\lпоllентом оре}|ди, якщо виконуються обидвi TaKi

умови:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
к!НIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3l грулня 2020 рок1,
(в пluсячах zpuBeHb)

а) Пiдприсмство може отримувати вигоду вiд використання базового активу - самого лише активу або
разом з iншими ресурсами, якi Пiдприсмство моil(е легко огримати; та

б) базовий актив не е aHi сильно залежним, aHi TicHo взаемопов'язаним з iншими базовими активами,
зазначеними у даному договорi,

Коли Пiдприемство виступае в ролi орендаря, Пiдприсмство розподiляе компенсацiю, передбачену в

договорi, на кожниЙ компонент оренди на пiдставi вiдносноi окремо взятоТ цiни компонента оренди та
агрегованоi окремо взятоТ цiни компонентiв, tllo не пов'язанi з орендою. Вiдносна окремо взята цiна
компонентiв оренди та, що не пов'язанi з оренлою визначасl,ься на ocHoBi цiни, яку орендодавець або
подiбний постачaшьник стягував би з суб'екта господарюваtltlя за цей компонент або подiбний
компонент окремо. Якщо наявну окрему взяту rlitlv зttайти неможливо, то орендар складае оцirlку
oKpel\4o взятоТ цi н и, максимЕulьно використовуtоч и наявну i нформачiю.

компоненти, що не пов'язанi з орендою облiковуються з застосуванням iнших стандартiв
бухгалтерського облiку. Наприклад, комунальlli послуги. вкJIlоченi в логовiр оренди, як правило
вiдображаються у звiтi про прибут,ки та збитки як ви,граги, якщо Тх можливо вiдокремити вiд
загал ьноТ сум и платежiв, ком пе нсован их орендодавцю.

Ко;lи Пiдприемство висryпае в ролi орендодавця, комIlеllсацiя, передбачена в договорi який мiстить
компонент оренди та один або бiльше додаткових компонентiв оренди або, що не пов'язанi з орендою,
розподiляеться iз застосуванням МСФЗ l5,

2.6.6 Строк оренди

Пiдприемство визначас строк оренди, як невiдмовний перiод оренди разом з обома такими перiодами:

а) перiодами, якi охоплюеться мо}tФивiстю продо&кення оренди у випадку, якщо Компанiя
обrрунтовано впевнена у тому, що вона ремiзуе таку можJIивiсть; та

ь) перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити лiю оренди, якщо Компанiя обгрунтовано
впевнена у тому, що вона не реалiзус так) мо7l(JIиlliсl,ь,

Оцiнюючи, чи е Пiлпри€мство обгрунтовано впевнена у томч. ll(o Bol{a скористаеться можливiстю
продовжити оренду чи не скориста€ться можливiстtо припинити дiю оренди, необхiдно брати до
)'ваI'и Bci вiдповiднi факти та обставини, якi створюють економiчний стимул для КомпанiI
скористатися мохсливiстю продовжити оренду чи не скористатися можливiстю припинити дiю оренди.

Коли Пiдприемство висryпае в якостi орендаря. то необхiллtо здiйснити повторну оцiнку того, що
Пiдприсмство обrрунтовано впевнена у том} що вона скорисгасться можливiстю продовжити оренду
чи не скористаеться можJIивiстю припинити дiю оренди, пiсля того, як стмася значна подiя або
значна змiна обставин, яка:

а) с у межах контролю Пiдприемства; та

б) впливае на те, чи е Пiдприемство обrрунтовано впевнена у тому, що вона скористаеться
можливiстю, яка ранiше не була включена у ii' визначенtIя строку оренди, або не скористастьая
моrкливiстю, яка ранiше була включена у if визначення строку оренди,

Строк оренди повинен переглядатися у разi змiни ttевiлмовtlого перiолу оренди.

2.6.7 ГIiлприсмство як орендар

2.6.'7,l Короткострокова оренда

Короткострокова оренда i оренда, для яких базовий акгив мас низьку BapTicTb, не визнаються як
активи. Компанiя визнае оренднi платежi, пов'язанi з цими договорами, piBHoMipHo протягом строк)
оренди.
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,ГОI]ДРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ

((i lLllПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
fu пlt.tсячах epuBeHb)

t}ибiр щодо короткостроковоТ оренди проводиться за KJlacoM базового активу. Короткострокова оренда

\1оже вкJIЮчати договОри, якi не маютЬ явtlоТ дати закiнчення, i TaKi, в яких як Пiдприемство, так i

0рендодавець можуть розiрвати договiр в буль-який час з гtерiодом повiдомлення 12 мiсяцiв або

менше. Однак в цих випадках найкраща оцiнка керiвництвом Пiдприсмства найбiльш ймовiрного

TepMiHY орендИ повинна використоВуватисЯ для облiкУ орендИ з урахуванням бiльш раннього TepMiHy

ti[)C l 1.1o за аttалогiчними договорам и.

I3ибiР до короткостроковоТоренди здiйснюс"гься за класом базового активу, з яким пов'язане право на

t]иl(ористання. Клас базового активу - це група базових активiв що мають подiбну природу та
l]икористання в дiяльностi суб'ек,га господарюваl|lIя. t}ибiр щодо оренди, для якот базовий актив е

малоцiнним, може бути здiйснений для кожного окремого випадку оренди.

orriHka того. чи е базовий актив малоцiнним, здiйснюсться lla абсолютнiй ocHoBi. Базовий актив може

б1 ги малоцittним лише якщо:

а) орендар може отримати вигоду вiд використання самого базового активу або разом з iншими

рссурсами, наявними у орендаря; та

б) базовий актив не е сильно зЕlJIежним вiд iнших активiв або TicHo взаемопов'язаним з ними.

оренда базового активу не вiдповiдае критерiям оренди малоцiнного активу, якшlо природа активу с

laцoto, rло булучи новим, цеЙ актив, як правило, }le с маJlоцiнним. Наприклад, оренда автомобiлiв не

Bi,,tlloBiдac критерiям оренди малоцittних акr,ивiв, тому що новий автомобiль, як правило, не е

ма"rоцiнним.

Якщо орендар здас актив у суборенду, або розраховуе здати

в iдповiдас критерiя м оренди малоцi н ного акти ву.

[1рltюrадами малоцiнних базових активiв. \1o)l(yTl, б)"ги

rlсве.ltикi tIредмети меблiв та телефони.

2.6.1 ,2lнша оренда

l-[ля Bcix iнших договорiв оренди, KpiM короткострокових або з низькою вартiстю, Пiдприемство
визнае актив У формi права користування та зобов'язання з оренди на дату початку оренди.

пiдприемство оцiнюе активи у формi права користуван}lя аtlалогiчно iншим нефiнансовим активам
(,гаl(иМ як ocHoBHi засоби) i зобов'язання по орендi аналогiчно iншим фiнансовим зобов'язанням.

Itошtlrанiя визнас амортизацiю активу в формi права корисryвання iвiдсотки по зобов'язанням по

tlреrtдi в звiтi про прибутки i збитки.

полiпшення орендованого майна визнаються як акгиви в тiй же категорiт акгивiв, що i базовий актив

у формi права корисryвання.

1.6.7.З Первiсна оцiнка акгиву з права користуванllя

l[a да,гу початку оренди оцiнка Пiдприемством активу у формi права корисryвання проводиться за

собi вартiстю, яка включае насryпне:

- суму первiсноТ оцiнки орендних зобов'язань;

- буль-якi оренднi платежi орендодавцевi, здiйсненi на даry початку оренди або до неТ, за

l]tlрахуванням фактично отриманих орендьlих компеllсацiй (стимулiв до оренди) для укJlадення
1-1оговору оренди;

- буль-якi nepBicHi прямi витрати, понесеt-li оре}iдарем;

_ оцiнку витраъ якi булуть понесенi орендарем у прочесi демонтalку та при вибутгi актиВУ,

вiдновленнi дiлянки, на якiй BiH був розташований, або вiдновленнi базового активу, що е предметом

.гlоговору оренди, до стану, що вимагаеться умовами оренди, KpiM випадкiв, коли TaKi витратИ

актив у суборенду, то головна оре1,1ла не

II-:laltlIlIcl,и т,а lIepcotli,l_лbHi коlчtп'кrгерlt,
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,з/tiйснюються з метою виробництва матерizutьtrих заttасiв. оренлар несе зобов'язання за такими
витратами або до дати початку оренди, або внаслiдок використання активу, що е предметом договору
оренди, протягом певного перiолу.

Активи i зобов'язання, що виникають в резуJlьтатi оренди, на даry початку оренди оцiнюються за
теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку даry. Оренлнi платежi слiд
дисконryвати, застосовуючи припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко
визliачити. Якщо таку ставку не можна легко визtlачи,ги, l,о орендар застосову€ ставку додаткових
запозичень орендаря.

на лаry початку оренди оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного зобов'язання, скпадаються з:

а) фiксованi платежi, за вирахуванням будь-яких стимулiв ло оренди, що пiдlягають отриманню.

б) змiнi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з використанням TaKoI,o
irrлексу чи ставки на даry початку оренди:

в) сум, що, як очiкуеться, булуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйноТ BapTocTi;

г) uiHy виконання можливостi прилбання, якшtо оре}lдар обгруttтовано впевнений у тому, що BiH
скористаеться такою мохоlивiстю; та

г) платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображае реалiзацiю
ореlrдарем можливостi припинення оренди,

2.6.7 .4 Подальша оцiнка

Пiсля дати початку оренди Пiдприемство otliHloc актив з права корисryвання, застосовуючи модель
собiвартостi з вирахуванням буль-якоТ накопичеttоТ ашtорr,изацiТ та будь-яких накопичених збиткiв
внаслiдок зменшення корисностi; та з коригуванням на буль-яку nepeortiHKy орендного зобов'язання.

Пiлприемство нараховуе амортизацiю активу з права корист},ва}ltlя з урахуванням насryпного.

якщо оренда передае лраво власностi на базовий актив Пiдприемства наприкiнчi строку оренди або
якщо собiвартiсть активу з права корисryвання вiдображас той фаrг, що Пiдприсмство скористаеться
мохtливiстю його придбати, то Пiлприемство амортизус аtfl,ив ,] права корисryвання вiд дати початку
оренди i до кiнця строку корисного використання базового активу,

В iнших випадках Пiдприемство амортизу€ актив з праRа корисryвання з дати початку оренди до
бi.tbttt ранньоТ з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права корисryвання та
кiнець строку оренди.

Пiсля дати початку оренди Пiдприемство оцiнюе орендне зобов'язання,

- збiльшуючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;

- зменшуючи балансову BapTicTb з метою вiлобразити здiйсненi оренднi платежi; та

- переоцiнюючи бшансову BapTicTb з метою вiдобразити буль-якi переоцiнки або молифiкаuiT
оренди або з метою вiдобразити переглянутi по cyTi фiксованi оренднi платежi

пiсля дати початку оренди орендар виз}lас у гlрибу,гку або зби гку обидвi складовi:

- проценти за орендним зобов'язанням; та

- змiннi оренднi платежi, не вкJIюченi в ortitrKy ореtlдного зобов'язання у тому перiодi, у якому
ст,tлася подiя чи умови, якi спричинили здiйснен}Iя таких платежiв,

2.6."l .5 Переоцiнка орендного зобов'язання

Пiсля дати початку оренди зобов'язанtlя з орснди llовинtlо бути переоцiнено з метою вiдображення
змiн в орендних платежах. Сума переоцiнки визнаеться як коригування активу з права користування.
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Однак якщо балансова BapTicTb активу з права користування зменшилася до нуля i вiдбуваеться
подiLпьше зменшення оцiнки орендного зобов'язання, будь-яка решта суми переоцiнки визнаеться у
прибутку або збитку.

Зобов'язання з оренди переоцiнюсться luляхом дисконтування перегJlянутих орендних платежiв з
l]икористанням переглянутоТ ставки дисконry якщо виконусться будь-яка з таких двох умов:

а) змiнився строк оренди; або

б) змiнилася оцiнка можJlивостi придбання базового активу.

()рсttдне зобов'язання переоцiнюсться lllляхом jlискоtl,гуl]а1-1t|я переглянутих орендних платехсiв з

t tc,tlt i t-tklBattoю ставкою дисконryван ня, я кulо або

а) змiнилися суми, що, як очiкусться, булуть сtlлаченi за гарантiсю лiквiдацiйноТ BapTocTi; або

б) змiнилися майбутнi оренднi платежi внаслiдок змiни iндексу або ставки, якi були використанi для
визначення таких платежiв.

l'liлприсмство переоцiнюе орендне зобов'язаltt-lя з NleTolo вiдобразити цi переглянутi оренднi платея<i

llиt.llе тодi, коли змiнилися грошовi потоки (тобто, коли почина€ дiяти коригування орендних
гrлаr,сrкiв).

}lкщо змiна орендних платежiв вiлбуваеться в резуJlьтатi змiни плаваючих ставок вiдсотка, необхiдно
застосовувати перегJIянуry ставку дисконryвання, яка вiдображае змiни ставки вiдсотка.

2.6.7 .6 МодифiкацiТ оренди

l} разi модифiкацiт договору оренди (тобто змiни сфери дiт оренди або вiдшкодування за оренду, яке
tre було передбачено первинними умовами оренди) модифiкований договiр оцiнюеться з метою
t]tt,]Ilаtlення того, чи е договiр або його oKpcMi ко]!,ttlонен,ги договором оренди. Якщо договiр
продовжус бути договором оренди, модифiкацiя приводить до наступних результатiв:

- виникнення окремого договору оренди;

- зltiгrа облiку iснуючого договору оре}lilи ( гоб,го Bi;lcyr tlicTb окремого договору оренди).

N4о,цirфiкацiя договору оренди враховусться як окремий договiр оренди (тобто окремого вiд
llсрl]инного договору оренди) в разi дотриNlаlll]я llBox нас,ryгl}lих умов:

- модифiкацiя розширюе сферу дiТ оренди, додаючи право на використання одного або бiльше
базових активiв;

- компенсацiя за оренду зростас на cyN{y, зiс,гавttу з окремо взятою цiною розширення сфери лiТ
оренди, ,га вiдповiдними коригува}l}lями ,гакоI окремо взятоТ цiни з метою вiдобразити обставини
ko1,1 кретного договору.

IJ разi модифiкацiТ договору оренди, яка не призводить до виникнення окремого договору оренди,
розподiляеться вiдшкодування за договором i переоцiнюеться зобов'язання по орендi (з врахуванням
TepMiHy оренди модифiкованого договору оренди i ставки дисконryвання, як воllи визначенi на даry
t tабираtlня чинностi молифiкаuiТ).

l} разi молифiкачiй, якi повнiстю або частково зменшують сферу дiТ договору оренди, балансова
rlap,l,icтb активу у формi права корисryвання,]меtlulус,гься ]UIя вiлображення часткового або повного
llрипинення договору оренди. Буль-якi змiни, пов'язанi з такими коригуваннями, визнаються у складi
прибутку або збитку на даry набирання чинностi молифiкацiТ.

R разi Bcix ocTaHHix модифiкацiй, якi не враховуються як окремий договiр оренди, сума переоцiнки
зобов'язання по орендi визнаеться як коригування вiдповiдного активу у формi права користування
без вiдображення даних змiн у складi прибутку або збитку.

22



товАриство з оБмЕжЕною вIдповlдАльнIстю к мIжнАродниЙ АЕропорт
к!I{IПРОПЕТРОВСЬК)
IIрtlмIтки до ФIнАнсовоТ звlтllос,гl
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулня 2020 року
(в пtuсячах zpuBeHb)

2.6.8.Пiдприсмство як Орендодавець

Коли Пiлприемство висryпас у якостi орендо,I1авtlя. то Ko)Kll1 li своIх оренд вона класифiкус або як
orIcpalliiilly оренду, або як фiнансову opeHll).

Оренда класифiкуеться як фiнансова, якщо вона передас в основному Bci ризики та вигоди, пов'язанi з

правом власностi на базовий актив.

оренда класифiкусться як операчiйна ореllла. якщо l]otla tte Ilсрсдас в основному Bci ризики та вигоди
щодо права власностi на базовий актив.

К.rасифiкачiя оренли проводиться tla,|laT} lIоllагl(),.,ti'i opettl(tt, l]oB,I,opHa оцiнка здiйснюеться Jtиulе у
разi лlолифiкачiТ оренди. Чи с оренда фiнансовою. чи операцiйною орендою. з€Lпежить вiд cyTHocTi
операцiТ, а не вiд форми договору.

Приклади сиryацiй, якi, кожна окремо або r,копrбitlаtliТ. як tIрави"цо. ведуть до класифiкацii оренди як

фiнансовоТ оренди:

- оренда передас орендаревi право власностi tla базовий актив наприкiнцi строку оренди:

- орендар Nla€ мо;tllивiсть rtрилбати базовий актив за цiною, що, як очiку€ться, буде достатньо
нижчою за справедливу BapTicTb на даry, коли можливiсть може бути реалiзовано. щоб iснувала
обlру,н,гована впевненiсть на даlry початку лii'ореtrли в т,o]\lv. llto Nlожливiсть буле реалiзовано;

- строк оренди становить бiльшу частину строку екtlнtliчtiчноt' експлуатацii базового актив}
HaBiTb якщо право власностi не передасться:

. tIa дату початку лiТ ореll/lи теtlерitrtttя tзарt,iсгь tlрсl|ilних пltатежiв дорiвнюс принаймнi в

основному всiй справедливiй BapTocTi базового активу,

- базовий актив мас такий спецiалiзовагrий характер. tllo тiльки орендар може використовувати
його, не здiйснюючи значних модифiкацili.

Ознаки сиryачiй, якi окремо або в комбiнацiТ тако}к веду,I,ь .ro к-lIасифiкацii оренди як фiнансовоТ
ореl{/(и:

- якщо орендар мо)ке анулювати договiр про оренду, збитки орендодавця, пов'язанi з

анулюванням, несе орендар;

- прибутки або збитки вiд коливання сtlраl]с,,l;lиtltlt'варгсlсliзаJlишку припадають на орендаря
(наприклад, у формi знижки орендноТ плати, яка дорiвнюс бiльшtостi надходl<ень вiд прода}к)
наприкiнцi оренди):

- оре}rдар ]!Iа€ lltlac.tlиBictL llро.(ов,liиlи ope}uly tla лодатковий ltерiод за орендну плаry значно
ни)tчу вiл ринковоТ орендноТ плати.

2.6.8.1 Визнання та оцiнка фiгrаrrсовоТ ореlIди

На лаry початку оренди Пiдприсмство визнае активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у cBocl\,l)

звiтi про фiнансовий стан та подас Тх як лебi,горську заборгованiсть за сумою. що дорiвнюс чисгiй
ir rrlсс гиtlii в оренду.

Чистi iнвестицiТ в оренду оцiнюються як сума:

- дебiторськоТ заборгованос,гi ltt,l opeH:ii. ll1o о|titttоt,т,ься llo сI|раведливiй BapTocTi орендних
п.ltа,геrкiв:

- BapTocTi залишкового активу. tцо ollitltocTbcя по сllраведливiй лiквiдацiйнiй BapTocTi, rrlo
l lilI]il\oR\ €,|,ься орсндодавцевi.
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lIiс.lrя llервiсного визнання фiнансовий;tохi;t t]изllас,l ься llpol яlом TepMiHy оренди напiдставi способу,
ttlt_l вiдображае незмiнну перiодичну llopllly прибутковостi по чистих iнвестицiях орендодавця у
фiнансову оренду.

2.6.8.1 .l Первiсна оцiнка

Для оцiнки чистих iнвестицiй Пiдприемство використовуе припустиму ставку вiдсотка в договорi
rlрендi. якщо таку ставку можна легко визt|ачити. Якlцо таку ставку не можна легко визначити, 1,о
,jастосовусться ставку додаткових запози чен ь орендаря

Ореrlднi платежi, включенi в оцiнку чистоТ iнвестицiТ в оренду. включають перелiченi далi платежi за
llpaBo використання базовим активом про,l,ягом с1 року оренди, не отриманi на лаry початку оренди:

а) фiксованi платежi (в тому числi по cyTi фiксованi платежi), за вирахуванням будь-яких стимулiв до
оренди, що пiдлягають сплатi;

б) змiннi оренднi платежi, що залежать вiл iндексу або ставки, первiсно оцiненi з використанням
,laltol,o iндексу або ставки на дату початку ореllди;

rl) будь-якi гарантii лiквiдацiйноТ BapTocli. наданi оре}lдоllавцевi орендарем, стороною, пов'язаною з

орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, i здатною з фiнансовоТ точки зору
погасити зобов'язання за гарантiею;

r ) rliHy реалiзаuiТ мохсllивостi придбання, якlцо ореliдар обгрунтовано впевнений у тому, що BiH

реалiзус таку можJlивiсть, та

t,) платежi в рахунок штрафiв за припинеltttя TepMitty дiТ ореttли. якшlо умови оренди передбачають

реал iзацiю Mo)tm ивостi при пинен ня оренди оре ндарем.

Первiснi прямi витрати, KpiM тих, якi Пiдприсмство несе пiд час виконання своТх функцiй виробника
або орендодавця-дилера, вruIючаються в первiсну оцiнку чистих iнвестицiй в оренду та зменшують
с}му доходу, визнану протягом строку оренли.

[3иr,рати, понесенi Пiдприсмство у зв'язку з ушаданням фiнансовоТ оренди, викJIючаються з
l]изtlачення первiсних прямих витрат i. о,пке. tsикJllочак),гься з чистоТ iнвестицiТ в оренду.

2.6.8,1.2 Подальша оцiнка

l1iлприемство визнае фiнансовий дохiд протягом строку оренли tta ocHclBi пtолелi, яка вiдображас
cta",lv llерiодичну ставку прибутковостi на чистi ittвестичrт Iliдприемства в оренду.

i{o ,rистоТ iнвестицiT в оренду l1iдприемство застосовуе вимоги щодо припинення визнання та
,]iчlеншення корисностi. Пiдприсмство реl,уJlярl|о перегJIядас суми розрахунковоТ негарантованоТ
лiквiдацiйноi BapTocTi, використанi при обчисленнi вrulових iнвестицiй в оренду. Якщо вiдбулося
зменшення розрахунковоТ негаранюваноI лiквiдацiйноТ BapTocTi, то Пiдприемство переглядае розподiл
лоходу протягом строку оренди та негайно визнае будь-яке зменшення вже нарахованих сум.

2.6.8.1 .3 МодифiкацiТ оренди

l liдприемство облiковуе модифiкаuiю фiнансовоТ оренди як окрему оренду, якщо виконуються обидвi
гaKi умови:

а) модифiкацiя розширюс сферу дiТ оренди, додаючи право на використання одного або бiльше
базових активiв; та

б) компенсацiя за оренду зростас на суму, зiставну з окремо взятою цiною розширення сфери лiТ
ореllди, та вiдповiдними коригуваннями такоТ окремо взятоТ цiни з метою вiдобразити обставини
liо}ll(ретного договору.

Стосовно молифiкачiТ фiнансовоТ оренди, яка не облiковуеться як окрема оренда, Пiдприемство
облiковуе молифiкацiю таким чином:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИй АЕРОПОРТ
к!НIПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться З 1 грулня 2020 року
(в muсячах zрuвень)

а) якщо б ця оренда була класифiкована як операцiйна оренда якби ця молифiкачiя була чинною на
даry початку лiТ оренли, Пiдприемство:

(i) облiковус модифiкацiю оренди як нову оренду з лати набранttя молифiкаuiсю чинностi; та

(ii) оuiнюе балансову BapTicTb базового активу, як чисry iнвестицiю в оренду безпосередньо перед
датою набрання чинностi модифiкачiсю.

б) в ycix iнших випадках Пiлприсмство застосовуе вимоги МСФЗ 9.

2,6,8.2 Визнання та оцiнка операцiйноТ оренди

Пiдприемство визнас оренднi платежi вiл операцiйtrоi' ореrrди як дохiд на прямолiнiйнiй ocHoBi чи
буль-якiй iншiй систематичнiй ocHoBi. Пiдприсмство застосовуе iншу систематичну основу, якщо така
основа дозволяе краще вiдображати модель, завдяки якiй вигода, отримана вiд використання базового
аl(тиву зменшусться.

Пiдприемство визнае витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, як
витрати. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору про операцiйну оренду, додае до
бшансовоТ BapTocTi базового активу,га ви:]tlа(,i'х. як вигрirги проl,ягом строку оренди на такiй самiй
ocHoBi, як дохiд вiд оренди.

Полiтика нарахування амортизацiТ на базовi ак,гllви. llto амортизуються, е предметом операчiйrtоi'
оренди, узгоджуеться iз стандартноlо полiтикою КомпанiТ щодо амортизацiТ подiбних активiв.

Пiдприемство облiковуе модифiкацiю операчiйноТ оренли як нову оренду з дати набрання чинностi
модифiкаuiею, враховуючи буль-якi платежi в рахунок поперсдньоТ оплати чи HapaxoвaHi оренднi
платежi, пов'язанi з первинною орендою як частину оренлних гtлатежiв за новою орендою.

2.7. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ - КЛАСИФIКАЦLЯ, ВИЗНАННЯ I ПОДАЛЬША ОЦIНКА
2.7. l Фiнансовi iнструменти

Фiнансовим iHcTpyMeHToM е будь-який договiр. шtо приводить до виникнення фiнансового активу у
однiеI органiзаuiТ i фiнансового зобов'язання або iHcTpyMeHTa власного капiталу в iншоТ органiзацiI.

Справедливою вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному визнаннi вв,Dкаеться, як правило.
uitllt операцiТ (тобто справедлиt]а BapTicTb ltалашоТ або отриманоi компенсаrriТ). Проте, якщо частина
наданоТ або отриманоi компенсацiТ не призначена лля фiнансового iHcTpyMeHTa, справедлива BapTicTb

фiнансового iHcTpyMeHTa попередньо оцiнюеться iз застосуванням вiдповiдного метода оцiнювання:

- справедливу BapTicTb довгостроково[ tlозики або лебiторськоТ заборгованостi, за якими не
нараховуються вiдсотки, попередньо оцiнюсться як теперittlня BapтicTb ycix майбутнiх надходжень
грошових коштiв, дисконтованих iз застосува}lllям перева)кноТ ринковоТ ставки вiдсотка на подiбний
iHcтpyMeHT (полiбний за валютою, строком, типом ставки вiдсотка та iншими ознаками) з подiбним
пок€lзником кредитного рейти нгу;

- позика, до якоТ застосовусться позаринкоRа ставка вiдсотка (rlаприклал, 5О%, коли ринкова
ставка для подiбних позик становить 80/о) визнасться за lT справелливою вартiстю з нарощуванням
дисконry з вiдображенням у прибутку чи збитку iз застосуванl{ям метода ефективноТ ставка вiдсотка,

2,'7 .2 Класифiкаuiя фiнансових i HcTpyMeHTi в

Фiнансовi активи включають цiннi папери, торгiвельну та iншу лебiторську заборгованiсть,
KoHTpaKTHi активи, депозити, грошовi кошти та Тх еквiваленти та iH.

Фiнансовi зобов'язання включають rоргiвельну |,а iнш1, кредиторську заборгованiсть, банкiвськi
оверлрафти, кредити i позики, а також похiднi фiнансовi iнструменти.
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l,ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВIДАJIЬНlСТЮ К МlЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
кЩНIПРОПЕТРОВСЬК)
гIримIтки до ФIнАнсовоi звlтllостl
зlt ttepitl/\ 2020 piK, що закiнчуст,ься 3l грулня 2020 року
(rl ttt t tt,:trtux zpuBeHb)

:.1 .2,1 Фiнансовi активи

2.7 .2.1.1 Первiсне визнання та оцiнка

rlritraHcoBi активи при первiсному визнаннi t<,,tасиrЬiк\,tо,1,1,ся як t,ltlitttoBat-li зголом

- за амортизованою вартiстю,

за справедливоtо вартiстю через iнttlий счкуltttиii .,ttlxi.1:

- за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнанtli за;tех<ить вiл характеристик гроIllових
ttr,, ltlt<i}з, tцо передбаченi договором, за c|ltttittrctltlltr,l al(l,t{l]()M Ta бiзнес-моделi, яка застосовусться
l lirtllpиctvtc,l,BoМ для управлiння циN,lи акl,иваN,lll.

,] [.tя гого шоб фiнансовий актив можна б,l",,ltl tt-,lactltPiK1 ваlи,t а orliHtoBa],и за амортизованою BapTicTto
itбо за справедливоtо вартiстю через irrший сукуltttий лохiд, необхiдно, щоб договiрнi умови цього
ак,гиl]у обумовлювztли отримання грошових потокiв, якi с квиключно платежами в рахунок основноТ
суми боргу та

lli, tco,1,KiB> tlа непогашену частину основноТ суп.ли бсlрrу,.

liilrtсс-п,tодель, яка використову€ться 11iдприt:мством для управлiння фiнансовими активами, описус
сгrосiб, яким [liдприсмство управjlя(] своl'ми (littttHcoBltrIil аlilиt]ами з ivlel,oto генерування грошових
ltо,гtlкiв. Бiзнес-модель визначас, чи будуr,ь грошовi потоки наслiдком отримання передбачених
договором грошових потокiв, продажу фiнансових активiв або i того, i iнrпого.

i]ci ()llерацii'купiвлi або продаrку фirlаttсоrзttх llкгllвiв, Llto t}иl\lагаlоть поставки активiв у строки, що
lJсl,аlIоI]JIlою,гься законодавством, або вiдповiдtlо до правил, прийня,гих на певному ринку (торгiвля на
сIаtl.,lартних умовах), визllаються на дату укладення угоди, тобто на даry, коли Пiдприемство бере на
себе зобов'язання купити або продаl,и ак,гиl].

2.'7 .2.|.2 Подальша оцiнка

,\",lя uiлей наступноТ оцiнки фiнансовi ак,гиt]и rсlасифiкук-l,гься },|а Llo,I,ири ка,tегорiТ:

- фirчаltсовi активи, якi оцiнкllоться за it]\lортизованою варт iстю (борговi iнструменти);

- фiнансовi активи. якi оцiнюються за сllравелливtltо вартiстю через iнший сукупний дохiд з

llодальшою рекласифiкацiею накоllичених гrрибу,r,кiв i зби,r,кiв (борговi iнструменти);

- фiнансовi активи, класифiкованi за рiшенням органiзацiТ як оцiнюванi за справедливою
tlартiстю через iнший сукупний дохiд без пrl/lаJtl,Iurll'рскласифiкаtliТ ttакоlIиllе}lих rrрибу,гкiв iзбиr,rtiв
lll)и lll)иllиtlelttti визнання (пайовi iнсгрумен l,и)l

- фiнансовi активи, якi оцiнюю,I,ься за сtlраведливою вартiстю через прибуток або збиток.

tDiгraHcoBi активи, якi оцiнюються за аморlизованою вар,гiсr,ю (борговi iнструмеrrти)

Пiдприсмство оцiнюс фiнансовi активи за амортизованою вартiстю, якщо виконуються обидвi
ttастчпнi умови:

- фiнаttсовий актив утриму€ться в pa\,ll(ax бiзнес-модеrli, метою якоТ с утримання фiнансових
ак,t,ивiв для отримання передбачених договором грошових потокiв: i

- договiрнi умови фiнансового актиl]у обумовлtоrо,гь отримання в зазначенi дати грошових
потокiв, якi с виключно платежами в рахунок основноТ суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину
основноТ суми боргу.

tllittattcoBi ак],иви, якi оцiнюються за амOр1,1.1зоваllоtо Bap,l,ic||o, згодом оцiнюються з використанням
rtc,t,().,ly ефективноТ процентноi стаl]ки, 1,aKo)l( до них застосовуються вимоги щодо знецiнення.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
к!НIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоi звIтIlостl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
(в muсячах epuBeHb)

ПРИбУТки або збитки визнаються в прибутку чи збитку в 1la,зi припинення визнання активу, йоr,о
молифiкачiТ або знецiнення.

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справе/lливою BapTicT}o через iншlий сукупний дохiд (борговi
iHcl рументи)

пiдприемство оцiнюс борговi iнструменти за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
якщо виконуються обидвi насryпнi умови:

- фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е як отримання
перелбачених договором грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв; та

- дОгОвiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових
ПОтОкiв, якi е виключно платежами в рахунок основноТ суми боргу та вiдсоткiв на непогашену
частину основноТ суми боргу.

У випадку боргових iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справелливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд, вiдсотковий дохiд, переоцiнка валютних kypciB та збитки вiд знеttiнення або вiдномення таких
збиткiв визнаються в звiтi про прибуток або збитоt< i розрахов1,Iоться таким же чином, як i в випадку
(littансових активiв, якi оцiнюються за справе,tlJIивою вартiс,гю. Решта змiни справедливоТ BapTocTi
визнаються у складi iншого сукупного доходу. При припиненнi визнання накопичена сума змiн
СправедливоI BapTocTi, визнана у склалi iншого сукупного доходу, перекласифiковуеться в чистиЙ
прибуток або збиток.

Фiнансовi активи, класифiкованi на розсуд Пiдприемства як TaKi, ulо оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд (пайовi irlстрr,пtеrrr,и)

[lри первiсному визнаннi Пiдприемство може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його
ПОдrШьшого вiдмiни, класифiкувати iнвестичiТ в борговi iнструменти, як оцiненi за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо вони вiдllовiлають виз}lаченню власного капiталу згiдно з
МСФЗ 32 <Фiнансовi активи: подання) i не призначенi д.rlя торгiвлi. Рiшення про таку класифiкаuiю
приймаеться по кожному iHcTpyMeHry окремо.

Прlrбутки та збитки затакими фiнансовими ак,гиt}аNlи ltc рск,пасифiкуються в скJIад чистого прибутку
або збитку. Дивiденди визнаються в якостi iншого доходу в звiтi про прибуток або збиток, коли право
на отримання дивiдендiв встановлено, KpiM випадкiв, коли Компанiя отримуе вигоду вiд таких
налходжень в якостi вiдшкодування частиttи BapTocTi фittаrtсового активу. У цьому випадку TaKi
прибутки вiдображаються в складi iншого сукуI]ного доходу. llайовi iнструменти, класифiкованi на

РОЗСуд КомпанiТ як TaKi, що оцiнюються за справедливою BapтicTto через iнший сукупний дохiд" не
оцillюються на предмет знецiнення,

2.1 ,2.|.3 Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Категорiя фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
вкJlючае фiнансовi активи, утримуваtзi л.rlя пр()llа)ку, фiнаttсtlвi активи, класифiкованi на розсуд
Пiдприсмства при первiсному визнаннi як TaKi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, або фiнансовi активи, якi в обов'язковому порядку оцiнюються за справедливоТ
BitpTocTi,

Фiнансовi акгиви класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо вони придбанi з метою продalку в

найближчому майбутньому. Похiднi iнструменти, включаючи вiдокремленi вбулованi похiднi
iнструменти, також класифiковаlli як yтplt,ttl,Balti ,,l.,lrl rlpo.la)Ii\,, за ви}lятком випадкiв, коли вони
виЗначенi на розсуд КомпанiТ в якостi ефективного iHcTpyMeHry хеджування. Фiнансовi активи.
грошовi потоки за якими не € викJlючно tlлатежами в рахунок основноТ суми боргу i вiдсоткiв.
к.rасифiкуtоться iоцiнюються за справеilлllltоlо Bapi,icllo чсре:t прибуток або збиток незалежно вiд
використовуваноi бiзнес-моделi, Незважаючи на критерiТ для класифiкаrriТ боргових iHcTpyMeHTiB як
оцiнюваних за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як
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Г()I]ДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
кДtltПРОПЕТРОВСЬК)
I Iримlтки до ФlнАнсовоТ звIтнос,гl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 1 грулня 2020 року
(в muсячах zрuвень)

()llисано вище, при первiсному визнаннi Комrlанiя MO)l(e tta власний розсУд класифiкувати борговi

ittстрчменти як Taki, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо така

,,r,о."6i*uчiя усувае або значно зменшуе облiкову невiдповiлнiсть,

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, враховуються

в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни Тх справедливот BapTocTi визнаються в

звiтi про прибуток або збиток.

2.7 .2,1.4 Знецiнення фiнансових активiв

lIiдприемство визнае забезпечення пiд очiкуванi кредитнi збитки (окз) по вiдношенню до Bcix

боргових iHcTpyMeHTiB, оцiнюваних не по сIlраведливiй BapTocTi через прибутоК або збиток ОК1

розраховуЮться на ocHoBi рiзниui мiж грошоВими потоками, щО нatлежатЬ вlдповlдно до договору, l

BciMa гроШовимИ noronu"", якi КомпаНiя очiкуС отримати, дисконтованiй з використанням первiсноТ

с(lективнот процентнот ставки або rT приблизttоI-о знаtlеtl}lя. Очiкуванi грошовi потоки включають

t.pottloBi noro*" вiд продажу утримуваного забезпечення або вiд iншиХ МеХаНiЗМiВ ПiДВИЩеННЯ

крелигноТ якостi, якi с невiд'смною частиною договiрних умов,

ОКЗ визнаються в два етапи. У разi фiнаllсових iHcTpyMeHTiB, за якими з моменту Тх первiсного

визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюеться оцiночний резерв пiд збитки щодо

кредитних Ъб"ткi", ,*i 
"о*уr" 

виникнути внаслiдок цефолтiв, можJIивих протягом насryпних l2

,ii.oLti" (l2-мiсячнi очiкуванi кредитнi зби,гки)..Г{.,rя фilrаrrСових iHcTpyMeHTiB, за якими з моменту

ttсрвiсного визнання крелитний ризик значно збiльLuився, створюсться оцiночний резерв пiд збитки

,,,or,u *р.о"тних збиткlв, очiкуваних протягом строку дiТ цього фiнансового iHcTpyMeHry, нез€шежно

rliд ,гсрмiнiв настання дефолту (очiкуванi крели,r,нi збиr ки за l]ecb ,гермiн).

вiдносно торговот дебiторськот заборгованостi та активiв за договором Пiдприемство застосовус

спрощений пiдхiд при розрахунку Окз. Отже, Пiдприемство не вiдслiдкову€ змiни кредитного ризику,

a'aMicTb цrо.о."a"uе забезпЬчейня пiд збитки в cyMi, Lцо лорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за

весь r.epMiH. ПiдприеМство викоРистовуС матрицЮ оцiночниХ резервiв, спираючись на свiй минулий

,,lосвiд виникнення *рaд"rп"i збиткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних факгорiв,

сгrсцифiчних для позичальникiв, i загальних економiчних ),мов,

очiкуванi кредитнi збитки - це середньозваженi кредитнi збитки з ймовiрнiстю дефолry як вага.

Кредитний збиток - це поточна BapTicTb рiзницi мiж:

- договiрними грошовими потоками, якi на.rtежать KoMltaHiT за договором; i

- грошовими потоками, якi Компанiя плануе отримати,

Мlатричя оцiночних резервiв розроблясться для кожного виробничого направлення на ocHoBi:

l ) iсторичногО досвiдУ щодо просТроченнЯ платежiв та списання безнадiйноТ заборгованостi,

2) з урахуванням прогнозних оцiнок.

l'a кtlж враховусться рiзни й ти п торго вOт деб i горськот заборгованостi.

маr.риця оцiночних резервiв для кожного виробничого наflравлення встановлена для розрахунку

ОКЗ, як показано нижче:

fliапазон TepMiHy

llросгроLlсння дебiторськоТ
,заборгованостi

Очiкуваний коефiцiент
кредитного збит,ку

валова балансова
Bap,t,icTb

заборгованостi

Суп,rа

забезпечення на
окз

l -3 l день 0,85% 42449зб 36082
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ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдповIдАльнIстю к мIжнАродниЙ АЕропорт
к!НIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулня 2020 року
(в muсячах zрuвень)

32-6l день l,l 5о/о 289l8lб ззз26

62-92 день |3з% 2з|g5,1з з0850

9З- l 22 день l,ззоh 2565l8,7 з4l1,7

l23-365 день 2,2О/о l468ll85 з22986

Бiль1_1tе l2 мiсяцiв l 00% 422|8972 42218972

Компанiя вважае, що за фiнансовим активом стався дефол1 якщо передбаченi договором платежi
ПРОСТРОЧенi на 12 мiсяцiв. Однак в певних випадках Пiлприемство ,гакож може прийти до висновку,
Ijto за фiнансовим активом стався лефол1 якшltl l]н),трiшrrя або зовнiшня iнформацiя вказус на
малоймовiрнiсть отримання Пiдприсмством, без урахування механiзмiв пiдвищення кредитноТ якостi,
УТРИМУВаНИХ Пiдприсмством, всю суму виплаъ передбачених договором. Фiнансовий актив
списуеться, якщо у Пiдприемства немас обrрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування передбаченIа(
договором грошових потокiв,

2.7,2.2 Фiнансовi зобов'язання

2.1 .2.2.1 Первiсне визнаI{llя та оцiнка

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi вiдповiдно, як фiнансовi
зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою BapTicTKl через прибуток або збиток, кредити та
ПОЗИКИ, кРедитОрська заборгованiсть або похiднi iнструменти, к;tасифiкованi на розсуд Пiдприсмства
як iнструменти хеджування при ефективному хелжуваннi.

Bci фiнанСОвi зобов'язання спочатку визна}от,l,ся l]{l 0IlраI]слJlиl}ою варr,iстю, за вирахуванням (у разi
кредитiв, позик i крелиторськоТ заборгованос,гi) витрат, що безпосередньо вiдносяться до операчiТ.

2.7,2.2,2 Подальша оцiнка

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань заIе)l(и],ь вiд Тх rulасllфiкачiТ.

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою BapTicTlo через прибуток або збиток

[[я категорiя включас фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,
КЛаСИфiкОванi на розсуд Пiдприсмства при первiсному визнаннi як TaKi, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як уl,римуванi для продФку, якщо вони понесенi з метою
зворотноТ купiвлi в наЙближчому майбутньому. I-I.я категорiя також вкJIючае похiднi фiнансовi
iнСтрументи, в яких Пiдприсмство е стороною за договором, не визначенi на розсул Пiдприемства як
irlсзрументи хеджування в рамках вiдносин хеджування, як вони визначенi в МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Видiленi вбулованi похiднi iнструменти також класифiкуються як утримуванi для
ТОРгiвлi, за винятком випадкiв, коли вони к.гlасифiкуються на розсуд Пiдприемства в якостi
ефекти вного i нструменry хедкуван ня.

Прибутки або збитки за зобов'язаннямио призначеним для торгiвлi. визнаються в звiтi лро прибуток
або збиток.

Фiнансовi зобов'язання, к.ltасифiкованi на розсуд Гliдприсмства при первiсному визнаннi як TaKi, що
Оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться до uieT категорiТ на
лаry первiсного визнання та викJIючно при дотриманнi критерiТв МСФЗ 9,

2.7.3 Крелиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
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,говдриство з оБмЕжЕною вlдповIдАльнIстю ( мiжнАродниЙ АЕропорт
кДНIПРОПЕТРОВСЬК)
l lI,LJ]\{Iтки до ФIнАнсовоi звIтIlос1-I
;lt trepitlд 2020 piK, що закiнчуеться Зl груrrrя 2020 року
| (t l l l l r L, r! Ll (lx zрuвень)

itредиторська заборгованiсть за основllою лiя-,rьнiсttо ,га iнша кредиторська заборгованiсть

t]изнасться1 якщо контрагент виконав свот зобов'язання за угодою, i облiковусться за амортизованою

вартiстю iз використанням методу ефективноi процентнот ставки у випалку довгострокових сум.

J.'i.,l Кре,T и,I,и ,га позики

lliс.;lя ttервiсного визнаll}]я процентнi кр€,llити т,а позики оtliнюtоться за амортизованою вартiстю з

lrtl кOрис,I.анням l\4етоду ефективноi проllеtt,| tl(ll'сIавки. llрrrб1 гr<и,l,а збиr,ки за такими фiнансовими
зобов'язання\4и визнаються в прибутку чи зби,гку при припиненнi Тх визнання. а такОж У Mipy

}tapaxyBaH ня амортизацiТ з ви користан ня м ефекти вноТ проt leHTHoT ставки.

'1 i|1l|,),г1.1,1оlзilltа BapTicTb розрахов}с,гься з )pa\)l}illll1,Itt .,1trсt,оtlгiв або премiй при ПРИДбаННi, а ТаКО)К

tttl;rliciiittltx або витрат, якi с невiд'смtIоlо tlастиною ефекr,ивtlоi процентноТ ставки. Амортизацiя

с(;с.t<гивноТ процентноТ ставки вкJlючасться до складу витрат по фiнансуванню в звiтi про прибуток

lrtjtl зСjи"I,ок.

До цiсТ категорiТ, головним чином, вiдносяться процентнi кредити та позики.

2.7.5 ПохiДнi фiнансоВi iнструмеНт,и r,a об:liк хед)l(уRаtIня. ltepBictte визнаt]ttя та tlollrulbшa оцittка

lloxi.tlli фirrансовi iнструменти споL|а,гк),вllзljаються за справедливою вартiстю на даry укJIадення
-L()l-()ltOpY за похiднИм ittcTpyMeHTy iзголОм переоцiНюютьсЯ за справеДливоЮ вартiстю. Похiднi
irrc,rpyrutettr,и враховуtоться як фir-rанссlвi ак1,11ви. якult) l'х сllраведJlива BapTicTb позитивна, iяк
фiнансовi зобов'язання, якщо iх справедлива BapTicTb негативна.

I Iiдприсмство не використову€ похiднi фiнансовi iнструьtеttr,и.

,]. 7.(l []зас Mt озал i к фi нансових i HcTpyMeHr"i в

rllittaгlcoBi активи та фiнансовi зобов'язання lli,tlлягають вза€N,lозалiку. а нет'го-сума поданням в звiтi
rrlltl t|ittансовий с,га1-1, коли icHlrc lориllиtIll() ]axj]tllc}le lll)aB() lla ljЗаСМ()]алiк визнаних сум iколи с

traMip проt]ести розрах),нок на t]ет,го-осtlовi, реалiзувати ак],иви iолttочасно з цим пОГаСИтИ
,зобов'язан ня.

i. 7.7 Приlrиllеllня визнання

l]изнаltня фiнансового зобов'язання tIрипинясться, якщо зобов'язання ПоГаШеНО, аНУЛЬОВаНО, абО

lcllrl iH його дij,закiнчився. Якщо наявне (littaгtcoBe зобов'язанttя замiнюсться iнtttим зобов'язанням

llсред тим самим кредитором на cy,l-l,CBo вiдмtitlttих ),NlOBax або якщо ),мови llаявного зобов'язання

значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зОбОв'яЗаННя

та початок визнання нового зобов'язання. а рiзниttя в j'x балагtсовоТ BapTocTi виЗНаСТЬся в ЗвiТi ПРО

r tllиб5.r,ки або збитку.

2.8. IlЕФIнАltсовI IнструмЕI{ти

!ебiторська заборгованiсть Пiдприсмства, яка не е фiгrансовим активом, класифiкуеться за такими

видами:

дсбi,l орська заборгован icTb за розрах} }l lia]\t и за al]al lctt ви.цаtl i ;

дебiторська заборгованiсть за розрахуt{ками з бюджетом;

iнша дебiторська заборгован icr ь (нсфi rrar rcoB i акт,иви);

- витрати майбутнiх перiодiв/передплаченi витрати.

I..1lедиторська заборгованiсть Пiдприсмс,гвil. яка не е фiнансовиN4 зобов'язанням, класифiкусться За

lаl(t,lми видами:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНоЮ ВIдповIдАльнIстю к мIжнАродниЙ АЕропорт
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоТ звIтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
k пtuсячах zрuвень)

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування;

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати прачi;

- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами;

- iншакредиторськазаборгованiсть(нефiнансовiзобов'язаttrrя).

ЗабОРГОванiсть визнасться нефiнансовим iHcTpyMeHToM, якщо виконусться хоча б одна умова:
- Заборгованiсть не буле погашена грошовими коluтами (irrшими фiнансовими iнструментами);

- у Пiдприемства вiдсутнiй договiр, на пiдставi якого виникпа така заборгованiсть.

flебiтОрська та кредиторська заборгованiсть, яка не е фiнансовим активом, розподiляеться на поточну
та довгострокову частину в залежностi вiд строку погашення.

2.9. рЕзЕрви
РеЗеРви визнаються, якщо Пiдприемство ма€ t]оточI]с, зt)боtз'язаttltя (юридичне або конструктивне), що
виникло в результатi минулоТ подiТ, та с значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде
ПОТРiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання.

якщо Пiдприемство передбачас отримати вiдtllко.,lчванttя деякоj'Llастини або Bcix резервiв, наприклад,
за Договором страхування, вiдшкодування визнасться як окремий актив" але тiльки в тому випадку.
коЛи одержання вiдшкодування не пiдлягае cyMHiBy. Виr,рата, що вiдноситься до резерву,
вiдображаеться у звiтi про сукупнi прибутки та,збигки за rlерiол за вирахуванням вiдшкодування.
ЯкщО вплив змiни BapTocTi грошей у часi iстотний, резерви дисконryються за поточною ставкою до
ОподаткуВанНя, яка вiдображае, коли це доречно, ризики, xapaKTepHi для конкретного зобов'язання.
Якщо застосовуеться дисконryвання, то збiльшlенllя резерву з часом визнаеться як витрати на

фiнансування

У вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБо (IAS) 2 кЗапаси> та МСБо (IAS)
36 кЗнецiнення акгивiв> на Пiлприемствi cTBc,tpe}]o резерв tta знецiнення активiв для того, щоб
BapTicTb вiдповiдних активiв не вiдображалась в бухгалтерському балансi в оцiнцi, що перевищуе ix
ринкову BapTicTb, а саме знецiнення/зменшення BapTocTi (резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки)
лебiторськоТ заборгованостi (резерв сум н i вн их боргi в).

!ля визначення чистоi реалiзацiйноi BapTocTi лебiторськоТ заборгованостi на дату балансу"
обчислюеться величина резерву сумнiвних боргiв" вихолячи з платоспроможностi кож}lого
,:tсбiт'ора, Пр" цьому, до складу cyrvtltiBrtoT заборt,ованостi вiдноситься tIоточна
заборгованiсть, розрахована згiдно матрицi оцiночних резервiв з застосуванням очiкуваних
коефiчiентiв крелитного збитку.

Перерахування величини резерву проводиться станом на 3 l l рулlrя кожного року,

На Пiдприсмствi не створюються насryпнi резерви:

- зllецiнення/зменtrtення BapTocTi (резерв пill змеtlшен}{я BapTocTi) дебiторськоТ заборгованостi
по авансам виданим;

- знецiнення/зменшеннявартостiматерiально-виробничихзапасiв;
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l,()i]лрис,гво з оБмЕжЕною BIдII()t]IllлJIbIllC,I,IO (( мIжFIАродниЙ АЕропор,г
lrl Il l I ПРОIiЕТРОВСЬК)
l ll,t.iмl,гки до ФIнАнсовоТ звIтнос1-1
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 31 грl.лrrя 2020 року
k пtttсячах zpuBeHb)

- знеttiнення/зменшення BapTocTi (резсрв пiд зrtенtttення t]apт,ocTi) фiнансових iнвестицiй;

- зllецiнення/зменшення вартос гi (рсзерв пiд зменшення BapTocTi) необоротних активiв

( tlc t trltlttих засобiв та капiтал ьних iH вестицi й).

У вiлповiдностi до МСФЗ (lFRS) l9 кВинагороли праrliвникам)) та МСБО (IAS) З7 <Забезпечення,

r,ц,toBHi зобов'язання та yMoBHi актиI]и) Пi.,1гrриr:мс,гt]о[", c,1,1]()petlo резерв (забезttечення):

- забезгlечення (резерв) майбутrliх ви,Iра,г tla оплату вiдпу,сток;

l)с,ltl1-1ви не визнаються по операцiйtlих зби,гках л,tttйбl,гrriх rlcpitr;liB.

З мстою рiвномiрного вкJIючення дlо собiвартостi пролукчiТ (робiт" послуг) заробiтноТ плати на оПЛаТу

вiдllусток щомiсячно здiйснюсться нарахування резерву забезпечення наступних витрат на оплаry
вi,tпчсток праtцiвникам пiдприсмства. t}кJl}оttаrочи Bi,itpax\ ванtlя lla дерiltавtlе ct-lцia.lIbHe с,l-рахуваt]1-1я tla

lra\yllKy 47 кЗабезпечення майбутнiх витраг,l,а оtlJlаг).

['ltl<llй рсзерв створюсться на рахунку 47 l кзабезпечення виплат вiдпусток) шляхом щомiсячного
l]к.Ilочення сум (визначеними за плановим Bi.tlco,t,Kola ,,1о (lакr,ично нарахованоТ заробiтноТ плати)

наступних витрат на оплату вiдпусток.

Гlри обчисленi щомiсячнот суми такого забезпечення у якос,гi планових беруr,ься фактичнi данi з

llil l)itxol]aH()T заробiтноТ плати та фак,ги,ttttl ttlt1-1ltxorзittti tзi,trrrcKtti Зil llоПеРеДFriй piK.

l)о,з1,1ltхуttоК щомiсячного нарахування У tlоточномУ роцi суми резерву представлений у виглядi

tIrtlрлtчли:

l)ом:ЗПхКЗПхКсоц,

ле Ром - мiсячна сума вiлрахувань tla створення резерву вiдпусток;

ll I -- фак,r иttLtо нарахована заробiтна пла]а lJ llоIочltо]\l) пtiсяtlil

l.,'Jll_ коефiцiент резервування, який визнача€,гься до l0 сiчня поточного року за формулоЮ:

liЗll = оп: ФоТп,

,це Оп - рiчна фактична сума на оплату вiдпусток у попередньому роцi ;

rIl()Ilп - зага.ltьний рiчний фактичний cbotljl ol1.1ta1,1i гrраrti _ч поllередFrьоьrу роцi (без урахуванIIя cy]vl

rli. tll1,скttих);

licotr - коефiцiсн1 що збiльшуе резерв Bi,,ltty,cToK rla суму HapaxvBaнb ЕСВ у поточному роцi, який

lt}tl]нача€ться за формулою:

Ксоц: l+(Kl:l00),
rc rtоефiцiсrlт Kl - це ставка HapaxyBa}lb Г-.Сl]. rrto jlic,\,гlo,1,o,rtroMy poui.

Ilitllахований резерв на оплату вi;1ll1,сгоlt вiлнtlси,гься на зменшення ранiше створеного резерву
rli;tll1,croK записом по дебету рахунка 47 1 у кореспонденrliТ з крелитоl\4 рахунку 66 l кРозрахунки За

;аробiтною платою).

I Iаприкiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя залишку невикористаного на дату
iнвентаризацiт резерву на оплац/ вiдпусr,ок ttрацiвникаьt lli;lltрисмс-гва (кредитове caJlbllo paxyllky
ll' l,<']абсзllсtIс}tня виплат вiдпусток>) зt,iдttо lla.lalll1x С.t5;кбок,l 1,правлiння персон€rлом спискiв по

IIi,ilp(),J/liJlaM Пiдприемства iз зазllачеllняl\t l<i.llbKocтi працiвникiв, днiв та пеРiОДiВ, За Якi

l lcl]tl l(ористан i вiдпустки.

Шляхом множення середньоденного заробiтку працiвника по пiдроздiлу на кiлькiсть днiв ненаданоТ

вiдпустки визначаеться сума резерву за невикористанi вiдпустки по кожному пiлрозлiлу. ЗагальНа
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
к!НIПРОПЕТРОВСЪК))
примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3l грулня 2020 року
(в muсячах ерuвень)

сума нарахованого резерву вiдпусток на пiдприемствi мас дорiвнювати кредитовому сальдо рахунку
47l <Забезпечення виплат вiдгryсток>. Зайво HapaxoBaHi суми резерву коригуються методом (сторно),
а на суму, якоТ не вистачае - робиться донарахування.

Резерви коштiв на забезпечення (резерв) на виплаry винагород по результатам звiтttого перiолу (року);

РеЗеРв пiд забезпечення виплат пенсiЙ за BiKoM на пiльгових умовах; резерв пiд оцiно.ttле
зобов'язання, KpiM податкiв (по суловим позовам); резерв lti,ц оttiночне зобов'язання майбутнiх. витрат
на лiквiдацiю основних засобiв та об'сктiв капiтальних iнвестицiй - не створюються.

2.10. клАсиФIкАцlя АктивIв тА зоБов,язАнь нА короткостроковуIIоточнI
ТА ДОВГОСТРОКОВIЛЕПОТОЧНI
пiдприемство представляе активи та зобов'язаtlt;я у Звiтi про фiнансовий стан з розбивкою на
необоротнi/оборотнi (поточнi) та довгостроковi/короткостроковi (поточнi). Актив класифiкуеться в
якостi оборотного (поточного) в насryпних випадках:

- актив передбачаеться реалiзувати, або Bill признаLlеtlий лля продtDку чи використання в ходi
звичайного операцiйного циклу;

- актив перевФкно призначений для торгiвлi;

- актив передбачасться до реалiзацiТ протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiолу, або

- актив являе собою грошовi коU!ти або 'i'x еквiвалелtти. за виtIятком випадкiв, коли Його
заборонено обмiнювати або використовувати для погашення зобов'язання протягом як MiHiMyM
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiолу.

Yci iншi активи класифiкуються як необоротнi.

Зобов'язання класифiкусться як короткострокове (поточне) в насryпних випадках:

- зобов'язання передбачаеться погасити в холi звичайного огlерачiйного цикJlу;

- зобов'язання призначено головним чином лля торгiвлi;

- зобов'язання пiдлягае погашенню протягоl\1 дванадt,lяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiт1-1ого
гlерiоду, або

- Пiдприемство не мае безумовного права вiдкласти погашення цього зобов'язання на строк як
MiHiMyM дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.

пiдприсмство класифiкуе iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання класифiкуються у склалi необоротних активiв i довгост,рокових зобов'язань.

2.11. виручкА зА договорАми з клIентАми
Виручка за договорами з клiентами визна€,l,ься Пi/tltрисшlством, коли контроль за товарами або
послугами переда€ться покупцям та оцiнюсться у cyMi, належнiй до вiдшкодування, право на яке
Пiдприсмство очiкус отримати в обмiн на TaKi товари або пос.ltуt,и.

/liя.lr ьнiс,гь КомпанiТ пов'язана з:

- допомiжне обслуговування авiацiйного транспорry(аеропортове обслуговування),

- наданням послуг оренди нерухомого майна;

наданням послуг з реклами,
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I,ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДГIОВlДАJIЬНlСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
к!ItIПРОПЕТРОВСЬК))
llримIтки до ФlнАнсовоТ зt]IтIlос1-I
rit ttepio,,1 2020 piK, що закiнчусr,ься З l грулrrя 2020 por<1

( (j l1l l lcrl|lLtx zpuBettb)

наданням послуг з зв'язку

- медичнi послуги та iнше.

l. tc rl-гllф i каrriя договору

()ctttlBtla вимога для визнання дохо/lу tlоJlяIа€ в 1,o1\,Iy; що мiж Пiдприсмством та клiентом icHyc
.ttlr-oBip, який встановJlю€ обов'язковi до виконання права та обов'язки для обох cTopiH. !оговiр з

lt.it icltr"oM icHyc, якщо:

l ) договiр був затверджений, та сторони зобов'язались виконувати своТ вiдповiднi зобов'язання,

') визначенi права кожноI iз cT,opiH BiJlttoctrcl roBapiB або tlclc"llyl. якi булуr,ь tlередаватися,

]) визначенi умови оплати заl,оtsарtl або ltослуги, якi булу,гь передаватися,

l) логовiр мас зрозумiлу KoMeprriйHv су r,tlic,I,l, -tit.

5) цiлком iMoBipHo, що Компанiя отрима€ компенсаLtiю. на яку BiH матиме право в обмiн на
,говари або послуги, якi будуть переланi клiснту.

llt, tlllавилt)" llоговори не об'сднуtо,l,ьс1l;1,1я Lti.rcii oб,liri).ltl.\oilit], оскiJlьки, кожен конr,ракг Mi;tt

lIi,1llрисьtсгвом iклiснтом мас cBolo KoMcptliйltry мету, а результати за окремими договорами не
t tt,,tз'яза}{i мiж собою.

Олrtим iз основних критерiТв визнання лохолiв с ге, що моlкливiсть отримання цiни операцiТ мас бути
ймовiрною до того, як будь-який дохiд може бути визнаний. Оцiнка кредитного збитку проводиться
Пiлприемством на початку виконання договору. виходяtlи з того. яка icHvc ймовiргtiсть, ttlo цiна
,,llelxtt]iT бlitс о,гримана i у випадк),, ко.ltи зпtitIя,l l,c,l с.\ t rt Lзi срак,ги т,а обставини. оцiнка кредиlноt,о
;биl,к1, базусr,ься на здатностi клiснга та йоt,о HaMipiB здiйснити оплату в Mipy настання TepMiHiB
()ll.]itги пiсля розглялу буль-яких цiнових знижок, якi Пiлприсмство очiкус надати клiенту.

lrуль-якi маЙбутнi кредитнi збитки lliсllя ук.ltаденttя доI,оlзору оцiнюrоться через створення резерву на
згrеLliнення боргiв та визнаються як витрати, а не як зменшення доходу.

lчrl,rифtдацц догоВОРУ

\ltl.,ttrtЬiкацiя договору - tle змiна обсяt,r" або ttitlи (або обох) договору. узгодженого Пiдприемством та
ti.ltiгttloM. Модифiкацiя договору icHyc, ко"rrи Пiдприсмство та клiснт узгодили модифiкацiю, яка або
cltJOplоc tloBi, або змiнюс iснуючi обов'я,зкrltli,(() |tli|i()tIll|-lllrl IlpaBa,I а обов'язки.

молифiкачiя договору облiковуеться як окремий договiр (окреме зобов'язання щодо виконання) або
як частина iснуючого договору (iснуюче зобов'язанt-tя tцодlо виконання) залежно вiд характеру
itr,lци(liкаtlii'.

,llrtttlll пrолифiкацiя договору була узго;lл(еlIа. але вiдповiдна змiна цiни ще не визначена, проводиться
tlttiгtK:t змiни цiни операrцiТ, що виникас вttаслiдrlк мо,лrrфiкашiТ. [(iHa продажу оцiнюсться на ocHoBi
очiкуваноТ BapTocTi, яка с сумою зважених tlo йMtoBipHocтi cyMi в дiапазогti можливих сум компенсацii'.

Jlкщо модифiкацiя договору не була узгоджена, але Пiдприсмство надас товари таlабо послуги,
вирччка не визнасться, а витрати, що ви|lикли ло узгол)l(ен}lя /lоговору iз K.llictl,I,ottt, включаються до
lrзi1,1 ltpo прибутки та збитки в перiолi Iх понесення.

litlrtllанiя мае таки види модифiкацii доl,оворiв:

l. Додаткова угода;

2. .Щолаток;

l. Сrrецифiкацiя.

liilli _tцс!gдц

з4



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИИ АЕРОПОРТ
K!I IIПРОПЕТРОВСЬК))
ПРИМIТКИ ДО ФlНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулня 2020 року
k пluсячах zрuвень)

щiна операцiт - це сума компенсацiт, яку Пiлприемство очiкlrс отримати право в обмiн на передачу
клiентовi обiцяних ToBapiB або послуц як обirtяно вiдповi:ltlо ло чиtlного договору, за винятком сум,
зiбраrrих вiд iMeHi TpeTix осiб,

Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiентом, може вкJ]ючати фiксованi суми, змiннi суми або i Ti й Ti
суми. При цьому цiна операцiТ не включас oltiHoK змiнltоТ компенсацiТ, якщо icHyc висока ймовiрнiсть
того, що коли невизначенiсть, пов'язана зi змiнною комltенсацiсю, буде в основному вирiшена,
значного вiдновлення суми визнаного кумулятивного доходу вiд звичайноТдiяльностi не вiлбулеться.

З ч цrrlадsщдýflqLlл!

Якщо компенсацiя, обiцяна в договорi, вкJIючае змiнну суму, то Пiдприемство оцiнюс суму
компенсацiТ, на яку Пiдприемство буле мати право в обмiн на передачу обiцяних ToBapiB або послуг
клiеHToBi.

Якщо компенсацiя за договором включае в себе змiнну суму. Пiлприемство оцiнюс суму компенсацiТ,
право на яке вона отримае в обмiн на передачу ToBapiB покупttевi. Змiнна компенсацiя оцiнюсться в

\lомеl{l,укладення договору, i щодо його оttiнки застосовуеться обмеження ДО ТИХ ПiР, ПОКИ Не бУДе
найвищою мiрою ймовiрно, що при насryпному вирiшеннi невизначеностi, властивот змiннiй
компенсацiТ, не вiдбулеться значного зменшення суми визнаноТ накопичувЕUIьним пiдсумком виручки.

Залишки за договором

Активи за договором

Дt<гив за договором € правом Пiдприемства на отримання вiдшкодування в обмiн на товари або
послуги, переданi клiенry. Якщо Пiдприсмство передае товари або послуги клiенry до того, як клiснт
виплатить вiдшкодування, або до того моменry коли вiлttlкодування стас таким, що пiдлягае виплатi,
то щодо отриманого вiдшкодування, ltlo € уNlOвниN4. визнасгься актив за договором.

Торгова деб iTopcbKa заборгован icTb

flебiторська заборгованiсть являе право Пiдприсплства на вiдtltкодування, яке с безумовним (тобто
настання моменry коли таке вiдшкодування стас таким, що пiдляга€ виплатi, обумовлено лише
часом). Облiкова полiтика щоло фiнансових активiв розгJIядаеться в роздiлi кФiнансовi iнструменти -
класифiкачiя, визнання i подальша оцiнка>.

Зобов'язання за договором

Зобов'язання за договором - це обов'язок передати клiсl-tту товари або послугио за якi ПiдприспlствО
оIримала вiдшкодуваllня (або вiдшкодування за якi гliд,llяl,ас сп.lrатi) вiд клiснта. Якщо клiснт виплачуе
вiдшкодування ранiше, нiж Пiдприемство поставить товар або послугу клiенry визнаеться
зобов'язання за договором, в момент здiйснення платежу або в момент, коли платiж стае таким, що
пiдлягас сплатi (в залежностi вiд того. tllo вiлбуваtr,ься раrriше). Зобов'язання за договором
визнаються в якостi виручки, коли Пiдприемство виконуе своТ обов'язки за договором.

Зобов'язання щодо повернення коштiв

Зобов'язання щодо повернення коштiв являс обов'язок повернути все або частину вiдшкодування,
отриманого (або пiдлягае отриманню) вiд клiснта, i оцiнюеться в cyMi, яку Пiлприсмство, як
очiкусться, в кiнцевому пiлсумку повинна буле повернути клiснry. Пiлприемство коригуе ouiHKy
зобов'язання по поверненню коштiв (i вiдповiлну змiну цirзи угоди) в кiнцi кожного звiтного перiолу.

2.12. ФIнАнсовI доходи тА витрАти
Фiнансовi доходи та витрати вкJIючають:

- процентнi витрати за позиковими коштами,
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товАриство з оБмЕжЕною вlдпоRIддльI IIC],IO ( мIжtlАродниЙ АЕропорт
,(/ lI l I ГlРОIlЕTРОВСЬК))
l t1,1,.l\1lтки до ФIнАнсовоi звI,гностl
llt гlерiод 2020 piK, що закiнчусться 3l гр1:lrlя 2020 1lclr<1

(G пluсячах zрuвеttь)

- прибутки/збитки вiд виникнення фiнансових iнструмен,гiв.

- lrрибчгки/збитки вiл курсовоТ рiзниLli за llо,tикоtsи]\lи KOLll,|,a]\l и.

l l ptlllcHT,H i витрати за зобов' язання м и з t-teHc i й ного забезпечен ня,

,,зttецiнення iнвестицiй для пода;lьшого llролаlк) га сграхуванltя llадаlIих у забезпечення основних
засоб i в.

Bci прочентнi та iншi витрати за позикови]\,rи коtllтами вiлtlосяться tla витраl,и iз використанllя\,|
\lc Ioil} есРек r,ивноТ процентноТ ставки.

I}иl,раr,и на позики, безпосередньо llов'язанi з гrридбанням. булiвництвом або створенням активiв, для
tti,lr оrсlвки якихдо запланованого t]икорис,гаllня itбtl lt1lortztrttr tlсобхiдttо Llимало часу, вкJlючаються до
BapTocTi таких активiв до тих пiр, поки вони не булуть готовi до запланованого використання або
llродая(у,

,'[tlxi,l. о,гриш.lаtlий в результатi тиьtчасовоt,tl iгlвсt:,l\tзанI1,1 ()ll)иманих позикових коштiв до мопlен,гу i'x
l}llI,1)allallHя на прилбання квалiфiкованих активiв, вiднiмасться з витрат на залучення позикових
r<ottl,t itз.

Ittttli витрати на позики вiдобраlrtаюlься в звiтi rrpo tlрltбу,т,ки r,a зби,r,ки за перiод, до якого вони
t{алежать.

2. l 3. вlдстрочЕнI подАтки
l}иr,рати з податку на прибуток вкJIючають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
rliдображаються у звiтi про прибутки ],а зби,гки, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у uboMy самому або iншому перiолi в iнших сукупних доходах.

Поточний податок - це сума, що, як очiкуеться, мае бути сплачена податковим орга]iам або ними
rзi,ltltколована стосовно оподатковуваного гrрибу,гку,tи зби,t,кiв за поточний та попереднi перiоди. Iншi
гl0l1?l,гки: за винятком податку на прибуток, об.rliковуються у складi операцiйних витрат,

13i;цс,грочений податок на прибуток розрахов},€,гься за Mcl,o]loм балансових зобов'язань вiдносно
llеренесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв
,га зобов'язань та Тхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансовоТ звiтностi.

[li.trrовiдно до виключення при початкоl]оl\l1 визttаtlгt i. вi;tст,рочений податок не визнасться для
l ичlчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання) яке не
lrttливас на бухгалтерський або оподагковуваний прибуток у результатi операцiТ, яка не е об'€днанням
ttoM tlаttiй.

Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi в

дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну даry i якi, як очiкуеться, застосовуватимуться у
rrсрiодi. коли будуть cTopHoBaHi тимчасовi рiзtrиLti або зарахованi перенесенi податковi збитки.
l'ItulaтoK на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу,
tli.,1обраяtаеться у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

[}iдстроченi податковi активи по тимчасових рiзttицях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому icHye ймовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого Mo)l(Ha буле реалiзувати тимчасовi рiзницi.

ija;laHcoBa BapTicTb вiдстрочених податкови.х акrивiв tlсрсl]J]ядаеться на кожну даry скJIадання звiту
rlpo фiнансовий стан i зменшуеться, якtцо бiльше не icHye ймовiрностi отримання достатнього
оIlоilатковуваного прибутку, якоТ дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного
llодаткового активу. Невизнанi ранiше вiдклаllеtli 1-1одатковi активи переоцiнюються на кожну даry

зб



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
кДНIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
Пl tllttсячах zpuBeHb)

Звiry про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникае ймовiрнiсть отримання в майбутньому
Оподатковуваного прибутку, що дас молtливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив,

Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взасмозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
ПолаТкоВих зобов'язань, iякщо вони вiднося,гься дtl ltодаткiв на прибуток, накJIаденим тим самим
податковим органом на той же суб'скт господарювання.

2.14. опЕрАцIi в IнозЕмних вАлIотАх
Функцiональною вttлютою Пiдприемства для вiдобр€Dкення осllовних операчiй, подiй та умов. якi
пов'язанi з нею, е украТнська гривня.

BapTicTb активiв i зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, лля вiлобрzDкення в бухгалтерському
облiку та звiтностi пiдлягае перерахунку в гривнi вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2l <Вплив Змiн
валютних KypciB>. MoHeTapHi активи iзобов'язаlIl|я. дсt{омitlованi в валютах, перераховуються у
функчiональну вtulюry за офiчiйним обмiнним курсом Нацiонального банку УкраТни (НБУ) станом на
вiдповiднi звiтнi дати звiтного перiолу. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникаIоть у
РеЗvльтатi розрахункiв по операцiях i перерахунку моllt,гаl)tlих lrк,гивiв iзобов'язань у функчiоl]tulьну
валю'ry I-Iiдприсмства за курсами обмiну НБУ станом на кiнець звiтного перiолу вiдображаються у
звiтi про прибутки та збитки.

Перерахунок за ставками на кiнець звiтного перiол1, tle зас"госовусться до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнtоються за справедливою вартiстю в

iноземнiй валютi, у тому числi iнвестицiТ в iHcTpyMeHTll капiталу, перераховуlоться за курсами обмirrу
на даry визначення справедливоТ BapTocTi. [lп;tив зiuiн Ky,pciB обмiну на HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за справедливою вар,гiстю в iноземнiй валютi, облiковуються у склалi прибуткiв чи
збиткiв вiд змiни справодливоi BapTocTi.

3. НЕМАТЕРIАЛЬНIАКТИВИ

Рух нематерiальних активiв за2020 piK, що закittччеться 3l грчлня 2020 року, був насryпним:

Проl,рами [Jc ьо гtl

Первiсна BapTicTb
на 01,0l .2020 р.
На 31.12,2020p.

Надiйшло
Вибуло

IIa31.12.2020p.
Знос
на 0l .0l .2020 р.
На 3 l,12.2020р.

Нараховано
Вибуло

IIа 3l .12.2020р.
Балансова BapTicTb:

на 0l .0l .2020 р.
На 31.12.2020p.

!о нематерiальних активiв вкJ]ючаються комп'ютернi програми,
при злi йсне н н i своеТ господарськоТ дiял bHocTi.

якi використовуються Товариством

l|2 |_l?_

||2

_68-68

-l2l2

-в0-80

4444
., /-

l12

з2_

Jl



l,()I]лриство з оБмЕжЕною вIдпоl]IддJIьI IICTIo ( мIжLIАродниЙ АЕропоРТ
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
llримlтки до ФIнАнсовоi звlтностI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулtrя 2020 року
i (t t1l Ltc,rlLlLl.\ .,р uBet tb)

lla ,звiтну даry нематерiальнi активи не були наданi у буль-яку заставу, та не обмеженi у

l]о,]lltlрялженнi та використаннi Товарисr Bobt.

4. НЕЗАВЕРШЕНIКАПIТАЛЬНIrНВЕСТИЦIТ

('ratttlпt I{a 3 1 .12.20 Товариство ма€ на ба:tаrtсi tiезавсршеrti капiтальнi iнвестицiТ:

капiтальне
будiвництво

0

Oclttttllli засоби ,t,а [IMA, якi ще не

введено в експлуатацilо
Всього

Балансова BapTicTb:

на 01 .0l .2020 р.
lla3l.|2,2020p.

Надiйшло
Вибуло

l{a 3 1. |2.2020р.

l0 l0

,u: з69_

з,793,79

38
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ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
к/{НIПРОПЕТРОВСЬКD
tlримlткидо ФlнАнсовоIзвIтI-IостI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l грулня 2020 року
(в muсячах zpuBeHb)

З метою реалiзаuiТ державного проекry будiвниuтва новоТ злiтно-посадковоТ смуги та

аеровокзалЬного компЛексу Мiя<народ}|оI,О аеропортУ "дFllпро" , враховуючи затвердження дJlя

Ltих цiлей детального плану територiй мiжнародного аеропорry к!нiпропетровськ), ЗгiдНО ДО

якого визначенi земельнi дiлянки та нерухоме майно, на яких заплановано будiвництво аеродрому

Мiжнародного аеропорry к!нiпроrlеl,роlrськ), ,|lJlя t]с,],аноl}лення факту непридатностi основних
засобiв (нерухомого майна) i немохсливостi та /або неефективностi використання вищезазначених

основних засобiв (нерухомого майна) пiд час реалiзацiТ проекry будiвництва новоТ злiтно-
посадковоТ смуги та аеровокзчlльного комплексу Мiжнародrrого аеропорту "ЩНlПРО" та за для

визltачення справедливоТ варт,ос,гi 1,аких акlивiв BilllloBiдtto до ст. 7 Закону УкраТни кПРо ОцiНКу

майна, майнових прав та про(lесiйну оцiночну дiяльнiсть в YKpaTHi> Товариство ПРовело оцiнку
основнихзасобiвгруп l03 Булiвель,гаспоруд та l00 lнвестицiйнанерухомiсть станомна
з1.12,2020.

6. IнвЕстицIЙнА HEPyxoMIcTb

Рух iнвестицiйноТ HepyxoмocTi за 2020 piK, що скiнчився 3 l грулня 2020 року, був наступним:

Булiвлi та споруди Всього

Первiсна BapTicTb

на 0l .01 .2020 р.

За 2020 р.

Ilадiйшло

!ооцiнка (уцiнка)

Вибуло

rla 3l .l2.2020 р.

Знос

на 0l .0l .2020 р.

За 2020 р.
Нараховано

Лооцiнка (учiнка)

Вибуло

на 31.12,2020 р.

Балансова BapTicTb:

на 01.01.2020 р.

lla 31.12.2020 р.

Товариство проводило псрсоrtiнку

84 2ll

-19 45,7

64 
,7 

54

42 |59

iнвестицiйноi' HepyxoMocTi групи l00 станом на 3l. |2.2020.

7. ВЦСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЛКТИВИ ТА ПОДАТОК НА IIРИБУТОК

/{оходи Товариства пiдлягають ополаткуванню лише на територii Украiни.Товариство визнае

вiдкладенi податковi активи, тiльки якщо с ймовiрною наявнiсть оподатковуваного прибутку, пРоти

якого можна зарахувати тимчасовi рiзницi.

84 2ll

-26 892 -26 892

57 зl9 573l9

-|9 45,7

-2 8l5
,7 l12

-2 8l5
,7 |l2

l5l60 - l5 l60

64,754

42 l59

40



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдповIдАльнIстю ( мIжнАродниЙ АЕропорт
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 31 грулня 2020 року
(в muсячах ерuвень)

У ЗВ'яЗку з припущенням, що Товариство не матиме оподаткованих прибуткiв до закiнчення
TepMiHy використання невикористаних податкових збиткiв, Товариство нарахувaшо резерв на

ЗНецiнення вiдстрочених податкових збиткiв у розмiрi 100О/о, таким чином вiдстрочеttий
ПОдаткОвиЙ актив Товариством в фiнаlrсовiЙ звiтностi нс визнаеться. У насryпному рочi icHye маrrа

вiрогiднiсть отримання оподатковуваtlого гrрибугк1,, }а paxy}loк якого булуть реалiзованi цi збlлтrtlr.

вiдповiдно icHye мала ймовiрнiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв.

8. довгостроковА дЕБlторськА зАБорговАнIсть
CraHoM на звiтну дату. довгострокова lаборt,ованiс,Iь вкjIючас:

31.12.2019 з1.12.2020
.Щовгострокова дебiторс ька заборго ва t t i сть
Резерв сумнiвних боргiв
Разом

9. вироБничI зАIIАси
Станом на 3 1 грулн я 2020 року виробнич i запаси включають:

48,7796

-487196
487'79(l

_487796

з1.12.20l9 _ з l._1_2. 2()20
Сировина та матерiали
Покупнi напiвфабрикати,
Паливо
Транспортно-заготi вел ьн i

запаснi частини
Iншi матерiали
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Разом

10. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

!ебiторська заборгован icTb iз покупцям и

Резерв сумнiвtlих боргiв

Разом

та комплекrvючi

i витрати

2635

l б98

з5,7

56
89

2l48

l l8з
4(l

_1 /, _,

l00

- ,ý?
J85 l4868

ТОРГОва дебiторська заборгованiсть включае заборговаrлiсть покупцiв за наданi послуги, якi rta

ЗВiТНу даry не були оплаченi. 1-оtlllриствtl визllачас резерв пiд знецiнення дебiторськtl'l'
ЗабОргованостi на ocHoBi iдентифiкачii' конкретного покупця, тенденцiй платежiв, под€uIьших
надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.

Станом на звiтну лац,. лсбiтr)рсьl(а зltбоllг,lвltнi(,lь til l(}Billlи, роб()ти. Ilослуги включа€:

3 1 .l 2.20l 9 з 1.12.2()2()

l 02096
-45240

8.1j 8 -

-4926l
56856 35126

Товариство вважас, що торгова дебiторська заборгованiсть Товариства буде погашена шляхоNI
отримання грошових. коштiв та балансова BapTicTb торговоi дебiторськоТ заборгованостi приблизнtl
дорiвнюе ri справедливiй BapTocTi,
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ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК))
примlтки до ФIнАнсовоТ звlтностI
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3 l грулня 2020 року
(в пtuсячах zрuвень)

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть за виданими авансами вкJIЮчае:

31.12.2019 з1.12.2020

Аванси наданi за торговою дiяльltiстю
Аванси наданi за господарчою лiяльнiс,гtо
Аванси наданi нерезидентам
Резерв сумнiвних боргiв
Разом

Керiвництво Товариства вважас, що лебiторська заборгованiсть за виданими авансами Товариство

буле погашена шляхоМ отриманнЯ грошовиХ кошlтiВ та балансова вар,гiсть дебiторськrli'

заборгованостi за виданими авансами ltрибllизllо ilорiвltюс ti справедливiй BapTocTi.

12. двБIторськд зАБорговлttIстL зд розрдхнкдми lз БIоджвтом

.щебiторська заборгованiсть бюлжету вruIючае аванси з податкiв, якi в насryпних звiтних

перiодах Товариство мае HaMip урахувати при розрахунках по зобов'я3аннях перед бюджетОМ

з вiдповiдних податкових платежiв.

Станом на 3l грулня 2020 року лебiторська заборгованiсть бюджеry включае розрахунки з

насryпних податкiв та зборiв:

з1.12.2019 31.12.2020

Податок на додану BapTlcтb
ПодЙок на прибуток
Iншi податки
Разом

13. IншА поточнА лЕБlторськА зАБоргоlзАнlсть

4800
0
0

2,700
0
0

4800 2700

0
5|2

0

0
0
()

5|2

станом на звiтну даry iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Товариства включае:
з1.12.2019 31.12.2_02_0

Розрахунки з iншими дебiторами
Розрахунки з пiдзвiтними особами
Розрахунки з державними цiльсlвипли фоttдами

Резерв сумнiвних боргiв
Разом

4691

_4500

4626

l99

-4500
191 325

Керiвництво Товариства вважас, що iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства буДе

погашена шляхом отримання гроulових кошr,iв т,а балансова BapTicTb iншоТ поточноТ дебiторськоТ
заборгованостi прибл изно дорi внюе ii справедл и Bi й BapTocTi.

14. грошовI кошти тА ix вквtвдлЕнти

Станом на звiтну дату Товарис,гво мае грошiти Тх еквiваленти, що складаються iз:

31.12.2019 31.12.2020

готiвка в касах
Рахунки в банках
Грошовi кошти у дорозi
Разом

2222 506

5062222
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИЙ AEPOIIOP,I^
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК))
примlтки до ФIнАнсовоi звIтностI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться З1 грулня 2020 року
(в muсячах epuBeHb)

Станом на звiтну дату, грошовi кошти та ix еквiв€шенти вкпючають грошовi кошти на paxy}lкax
банкiв у таких валютах:

з1.12.20l9 31.12.2020
YKpaTHcbKi гривнi

!олар США

Свро

15. витрАти мАЙБутнIх пЕрIодш}

l 673 806,52

0.40

20-142,8з

31.12.20l9

50б l41,17

0.00

0.0()

31.12.2о20
l/

I

:: ii..
59

62з0

Станом на 3 l грулня2020 року сума витрат майбутнiх витрат складас:

Витрати майбутнiх перiолiв зi страхування
Витрати майбутнiх перiолiв сертифiкачii
Перiолlтчне видання

Разопr

1б. IншI оБоротнI Активи
Станом на 3 l грулн я 2020 року сума ittших оборот,них активiв складас:

податковi зобов' язання
Разом

17. нЕоБоротнI Активи, утримувАнI лля
Станом на 3 l грулня 2020 року сума необоротних

l33

31.12.20l9 з1.12.2()2()

6229
6229

ПРОЛАЖУ, ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ
активiв, утримуваних для продажу скла.itа(

31.12.2019 з1.12.202(l

J

J()()

зб
lз
84

б230

Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Разом

Компанiя мае HaMip реалiзувати данi активи у продовж року з дати
визнання.

18. зАрЕестровАниЙ кдпlтдл

00з00
300

Власний капiтал пiдприемсr,ва вкJlючttс: стагуrний капi,гал, нерозподiлений прибуток (непокритилi
збиток), неоплачений кап iтал,
Станом на 31.12,2020 р, розмiр статутного фонлу (капiталу) вiдповiдае установчим документаl\,l. а

саме дiючiй редакцiТ Стаryry затверд)кеного рiшенням учасника Nsl9/09-1 вiд l9 вересня 20l8
року .

Заресстрований капiтал Товариства складас l80 300 000 гривень. (сто вiсiмдесят мiльйонiв триста
тисяч гривень 00 копiйок).

лъ
пlп

назва yчаQника Компанiт Частка учасника '[i кап iталi Товарис,l tllt

ГIaj1.12.20l9p. На 3 l .l2.

у гривнях у вlдсотках у гривнях у вiдсотках

l ПАТ кАК !нiпроавiа> l 80 300 000 l00 l 80 300 000 l00
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товАриство з оБмЕжЕною вIдповIлАльнlстЮ к МIЖнАродниЙ дЕропорl
к!НIПРОПЕТРОВСЬК))
примIтки до ФIнАнсовоi звl,гностI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3l rрlлrrя 2020 року
(в muсячах zрuвень)

Станом на 31.12.2020 року вI-,ески ilo cTa,ly,I.ltoгo капiталу сплаченi учасником Товарисr.ва
грошовими коштами в неповllому обсязi. Неоплаченiй капiтал скJIада€ l l0 99l 000 грн.
Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi стаryтного капiталу не вiдбувалось.

Звертаемо Вашу увагу на те, що ll березня 2020 року Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни прийнято
постанову кПро запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби
covlD-l9, спричиНеноТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2)) М 2ll, якоЮ з l2 березНя 2020 року rio 2,1

квiтня 2020 року на всiй територii Украiни встановлено карантин.
Також, Ур"до, Украiни прийнятi розпорядження вiд l4 березня 2020 року J',lЪ 287-р та вiд
lб березня 2020 рокУ Nч 290-р. згi,,lttо з яклlN,lLI псре2lбачено тимчасове закриття з 00 год. 00
хв. 17.0з.2020 пункти пропускУ (пункти контролю) череЗ державний кордон для
мiжнародНого пасаЖирськогО залiзничнОго, повiтРяного, автомобiльного (лля автобусiв)
сполученНя, KpiM здiйсненнЯ llepeBe:]etlb осiб З метоЮ забезrlечення захисту нацiональгllIх
iH,repeciB або у зв'язку з виконанням мiжнародних зобов'язань, а також представникiв
дипломатичних устаноts,га гуманi,гарних мiсiй.

з цим авiапе Mpl з 17 cKacoBaHl ярнl та
чартернi пасажиJrськi рейси з/до МiжНаподногО аеrrопортЧ кДнiпропетровськ>.
Вiд початку карантину тоВ (МА <.Цнiпропетровськ) втратив майiке увесь
пасажиропотiк i позбувся практично ycix лохолiв, у зв'язку з чим був введений i дiс лсl
сьогодення режим зупинення (скорочення) дiяльностi пiдприемства, з вiдповiдним
скороченНям робочОго часУ працiвниКам та Тх переведенням на неповний робочий час.
Таким чином. на сього.цеtltlя J'pJt]_s
фiнансовому становище та несе збитки.

19. поточнI зоБовlязАння зА розрАхункАми
станом на звiтнi дати поточlli зобов'язання за розрахунками вruIючають:

31.12.2019 з1.12.2020
Поточна кредиторська заборгованiс,гь за :

товари, роботи, послуги
розрахунки з бюджетом

розрахунки з страхування

розрахунки з оплати працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами
Разом

20. поточнI зАБЕзпвчЕння
Поточнi забезпечення скJIадаIоться iз забезпечення виплат персонаJIу, якi включають зобов'язання
з оплатИ вiдпустоК працiвникам. якi ТовариствО буде сплачувати у майбутньому при наданнi
вiдпусток, або у виглядi комгIенсацi'r' у разi звiльнення пРацiвникiв, по яким зчшишились
невикористанi вiдпустки та зобов' язання за гарантiй ним забезпечен ня м,

31.t 2.2019

l lз 869
l зз0
l 04,|
4 215

з8 689
1б0 l50

l24 466
7 938
3 670
4 з16

38 зз5
l18 725

_цдJq20
529l[1оr,оч r-r i забезпечен ня ви tIл а,г персо HaJ ly ( рс зср в в iлl rус.гок) бз16
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
кДНIПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчуеться 3l грулня 2020 року
(в muсячах zрuвень)

21. IншI поточнI зоБов,язАння
Станом на 3l грулня2020 року iншi поточнi зобов'язання вкJIючають:

31.12.2019
Розрахунки з пiдзвiтними особами
Податковий кредит (актив)
Розрахунки з по виконавчим документам
Розрахунки з iншими лебiторами
Разом

0
,799

19
,72з98з

"724 802

з 1.12.2()2l)
()

441
lб

12,11Е2
,721645

22. чистиЙ доход (виручкА) вIд рЕАлIзАцri тд соБIвАртIсть
За звiтнi перiоди чистi доходи вiл tlcttottl|иx оIlсраlliй 1Ьвариства за номенклаryрними групамlr зiI

ви нятком соб i BapTocTi реал iзованоТ п роду кцiТ становяr,ь :

2()I92020
А вiабезпека

Заправка ПММ, хiмрилина
злiт-посадка та стоянка Пс
Iнше ( супутнi аеропортовi послl,гlr)
Комерчiйне та наземне обслуговування
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Валовий прибуток (збиток)

3488 l 52j2
29l5 2182
ll52l зl412
Ilзl з l68

34069 9.1_ý7l

( l 00253)
(47 l29')

(l354l2)
ll l5J

23. АдмIнIстрАтивнI витрАти
За звiтнi перiоли адмiнiсr,ративнi витрати 'Говариства включають:

Зарплата адм i н iстрати вного апараry

Iнформачiйнi послуги
Витрати на вiдрядження

Матерiальнi витрати

Податки та обов'язковi платежi

I нш i загальногосподарськi витрати

Утримання , амортизацiя загальногосгl. ОЗ, llMA та iH

Послуги з оренди, комунальнi
Послуги з навчання

Послуги поштовi, Kyp'epcbKi

Послуги зв'язку, IHTepHeT

Послуги експертизи, банкiв
Юридичнi, нотарiальнi послуги

Разом

2020 20l9
l441 5

l l54
46

l98
l

|29

34l
558

9з

ll5
70

l0

2з626
l 290

1.1]

539
1
_)

204
45l
6.19

,l (l

25

90
j9

zj t0,|l7130
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,говАриство з оБмЕжЕноlо BI1_1l IoBU]AJIbHIC],lo ( мlжнАродниЙ АЕропорт
кДНIПРОПЕТРОВСЬК)
примIтки до ФlнАнсовоТ звIтностl
,за ttерiод 2020 piK, що закiнчl,с:,гьсlr ] l t1l1.:trlя 2020 року
(в пtttсячах zpttBeHb)

24. витрАти нА зБу1,

За звiтнi перiоди витрати на збут включають:

2020 20l9
Оплата працiта вiдрахування у соцiаlьнi {lонли
Витрати на вiдрядження
Консультацiйнi послуги, peKJ]aMa, маркетинг
Амортизацiя
Послуги з оренди, комунальнi
Iншi
Разом

25. IHШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

За звiтнi перiоди iншi операцiйrri доходи та витрати вl<-'lючають:

2019

1721
l

18
,|

20
12

2з99
1

l28
8

29
2,7

1179 2 592

2020

IHuli опеDацiйнi доходи :

Щохiл вiд реалiзацii iнших оборо,гtlлlх акr,ивiв
Щохiл вiд операцiйноТ ореlrди
Отримаlti штрафiо пенi
Iншi доходи вiд операцiйноI дiя.пьlIос,гi

Дохiд вiд списання кредиторськоi заборгованостi
Дохiд вiд вiдсоткiв наданих

Iншi операцiйнi витDати
Iншiоперацiйнi збитки по с,tвореllllю ре]ерву супllliвних боргiв
,Щ охоdu в i 0 в id mво р е н ня р ан iше с пuс ан о i' d е б i mо р с ько i' з аб ор z ов ан ос m i
Вumраmu Bid сmворення резерву су.uнiвнuх бореiв
Iншi операцiйнi збитки вiд операцiйноТ курсовоТ рiзlrицi
loxid Bid операцiйноi' KypcoBcli' р iзнuцi
Вumраmu в id операцiйноi' KypcoBoi' р iзнuцi
Iншi операцiйнi збитки вiд операlцiй iз купiв.lli/пролажу валIоти

loxid Bid реалiзацii' валю mu
С об iBap m i с m ь ре cat i з ован o| вцl ю m u

Визнанi штрафи, пенi, неустойки
Собiвартiсть реалiзованпх обtlрtlr,них itK,гlllriB
lншi витрати операцiйноТ лiя"rlьнtrсr,i

26. IHшI доходи тА витрАl,и
Станом на звiтнi дати iншi доходи та витрати вкJ]ючають:

lншi доходи
Iншi витрати

27. опЕрАцIi з пов,язАними сторонАми

Пов'язанi сторони або операчiТ з пов'язаними сторонами, як визltачено
iнформацiТ щодо пов'язаних cT,opiH>, llрслсl аtsJlенi,гаким чином:

13 093
22

7799

5 160

l|2

-11 904

- 109

-9
-74
-22

-11 690

20 278
87

126lб
б50

6010
507
915

_13 913

-_5426

-182

_6

_,l5

-82
-8|72

2020 20l 9

-20 760

кРозкрllrr,я

-1

v МСБо 24
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДI]ОВIДАЛЬНIСТЮ ( МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОР,I
(ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОТ ЗВIТ[{ОСТI
за перiод 2020 piK, що закiнчусться 3 l гру,лня 2020 року
(в muсячах zpuBeHb)

а) Особа, або близький член родини такоТ особи llов'язаний з 'lЪвариством, якщо така особа:
i. мас контроль або спiльний контроль над Товариством;
ii, мае значний вплив на Товариство; або
iii. е представником провiдного управлiнського персоналу Товариства або'ti материнськоТ компанiТ.

б) Товариство пов'язане з iншим Товариством, якщо виконусться будь-яка з наведених нижче yMol]:

i. Товариство та iнше товариство € членами однiст групи (що означас, що кожна материнська tIи

лочiрня компанiя пов'язанi Mix< собоrо):
ii. Товариство с асоцiйованим товариством або спiльним пiдприсмством з iншою компанiсю (або

асоцiйованою компанiсю чи спiльним пiдприсмством члена групи, до скJIаду якоТ також входить i

iнша компанiя);
iii. обида товариства с сtliльttиьt пiдltрислrс t Bort ilttttогtl lовариства;
iv. Товариство е спiльним пiдприсмством товариства, а iнше товариство с асоцiЙоваttиrл

товариством в останнiй;
ч, Iнше товариство с програмою t]иIlJlаг tliсltя закiнчення труловоТ дiяльностi працiвникаrr,t

Товариства чи працiвникам будь-якоТ пов'язаноТ компанiТ, Якщо Компанiя сама е такою прОгРаМОЮ

виплаъ то компанiТ - спонсори програми с також пов'язаними сторонами КомпанiТ;
vi. Товариство знаходиться гliл контроле]\,l або спi.гtьttll]\1 коllтролем особи, визначеноТ в а);

vii. Особа, визначена в a)i) мае значний вплив на'Говариство, або с представником провiлtltll'tl

управл iнського персоналу Товариства (або ii матери н с ь коТ ком пан iT).

При розглялi кояtноТ моrlоrивоТ пов'язаноТ с,горони особлива увага придiля€ться змiсry вiдношень, а

не тiльки ix юридичнiй формi.

Пов'язанi сторони можуть укладати уголи. якi гrе проводилися б мiж непов'язаними cTopoнa]vl11.

I_|iни та умови таких угод мо)куть вiдрiзнятися вiд цitl та умов угод мiж непов'язаними стороtIа]\Iи.

Нижче наведено данi по операчiях з пов'язаними сторонами за 2020 piK та 20l9 piK, у T}lcrlIlllx

гривнях:

2s. подIi пIсля /tлтI{ Блл,\IIс}/

Суттсвих подiй,
не вiдбувалося.

я фiнансовоТ звiтttостi пiсля закiнчення звiтного перiо,ltч.

Генеральний ди Дiденко О.В.

IIyl,iHa О.А.

4,1

Пов'язанi сторони Вил транзакчiТ
Пролаж 2020,

тис.гDн
Пролаж 20l9,

тис, грн
Закупiвля 2020,

тис.грн
Закупiв;rя 20t9,

тис,грlr

ПАТ АК !,нiпроавiа
()ренда

нерyхомого майна
67 |5

9895
l l073 - l -5,tltE

_l5

ПАТ АК !,нiпроавiа Оформлення
псDепусток

_tJ
20

ПАТ АК l[rriпpoaBia Проживання 1

t,отелi
_8

ПАТ АК Днiпроавiа Поставка товару _38 -)

ГlДТ АК !нiпроавiа Оренла/субаренла
обла.дllirttня

_52ll _6l5 I

ПАТ АК Днiпроавiа пожежна безпека 8l l33
ПАТ АК Днiпроавiа []ослуги зв'язку 2 9

ПАТ АК [нiпроавiа Професiйнй
пос,п \,ги

7llt
,7 

56

Всього 75,19 l08l J - l 6330 _2 l 656

Головний бухгалтер


