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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
 

  Форма 

№ 1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Прим. Код 

рядка 

2019 рік за 

звітний 

період 

2018 р. за 

попередній 

період 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 8 1000 378 601 468 961 

первісна вартість  1001 470 442 626 655 

амортизація  1002 (91 841) (157 694) 

Незавершені капітальні інвестиції  1005 18 434 20 298 

Основні засоби 9 1010 2 619 664 1 203 922 

первісна вартість  1011 4 310 072 14 304 415 

знос  1012 (1 690 408) (13 100 493) 

Інвестиційна нерухомість 9 (11) 1015 222 785 69 612 

первісна вартість  1016 222 785 69 612 

знос  1017   

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

12 1040 430 425 430 425 

Усього за розділом I  1095 3 669 909 2 193 218 

II. Оборотні активи     

Запаси виробничі 10 1100 14 070 11 875 

 первісна вартість  1100.1 23 864 21 341 

 резерв під знецінення  1100.2 (9 794) (9 466) 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

12 1125 8 799 7 514 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 

авансами 

 

12 

 

1130 

1 026 750 

з бюджетом 12 1135 3 396 39 

у тому числі з податку на прибуток  1136   

з нарахованих доходів  1140   

Інша поточна дебіторська заборгованість 12 1155 3 426 2 678 

Поточні рахунки у банку 13 1167 14 703 5 363 

Витрати майбутніх періодів  1170 8 826 155 

Інші оборотні активи  1190 1 838 4 023 

Усього за розділом II  1195 56 084 32 397 

Баланс  1300 3 725 993 2 225 615 
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                                  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

 

Пасив Прим. 
Код 

рядка 

2019 рік 

за 

звітний 

період 

2018 р. за 

попередній 

період 

І. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал  15 1400 2 544 273 2 544 273 

Капітал у дооцінках 15 1405 1 941 685  

Додатковий капітал 15 1410 325 610 315 166 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 

15 1420 (1 918 023) (1 254 034) 

Усього за розділом І   1495 2 893 545 1 605 405 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

    

Інші довгострокові зобов’язання  1515 438 450 438 540 

Цільове фінансування  1525 556  

Усього за розділом ІІ  1595 439 006 438 540 

ІІІ. Поточні зобов’язання і  

забезпечення 

    

Поточна кредиторська заборгованість за: 

Товари, роботи, послуги 

16 1615 29 213 30 593 

Розрахунками з бюджетом 16 1620 39 6 180 

Розрахунками з оплати праці  1630 27 66 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 

16 1635 3 620 4 204 

Поточні забезпечення 18 1660 307 861 50 807 

Доходи майбутніх періодів  1665 51 794 89 133 

Інші поточні зобов’язання 16 1690 888 687 

Усього за розділом ІІІ  1695 393 442 181 670 

БАЛАНС  1900 3 725 993 2 225 615 

 

 

Підписано і затверджено до випуску від імені публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 31 грудня 2019 року: 

 

Голова правління Аласанія З.Г. 

Директор фінансовий Стиренко Л.М. 

Головний бухгалтер Тимчук К.С. 
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ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

За 2019 рік 

(у тисячах гривень) 

 
  

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Прим. 
Код 

рядка 

2019 рік за 

звітний період 

2018 р. за 

попередній період 

1  2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

20 2000 95 995 57 992 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

21 2050 (1 093 109) (1 071 693)  

Валовий:     

Прибуток  2090 - - 

Збиток  2095 (997 114) (1 013 701) 

Інші операційні доходи 20 (24) 2120 1 017 963 897 714 

Адміністративні витрати 22 2130 (218 642) (209 671) 

Витрати на збут 23 2150 (27 242) (16 422) 

Інші операційні витрати 25 2180 (20 456) (12 464) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: 

    

Прибуток  2190 - - 

Збиток  2195 (245 491) (354 544) 

Інші фінансові доходи 20 (26) 2220 215 478 

Інші доходи 20 2240 50 878 540 

Благодійна допомога  2241 2 216 165 

Фінансові витрати  2250 ( – ) ( – ) 

Інші витрати  2270 (165 511) (1 499) 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 

    

Прибуток  2290 - - 

Збиток  2295 (359 909) (355 025) 

(Витрати) дохід з податку на прибуток  2300 - - 

Чистий фінансовий результат:     

Прибуток  2350 - - 

Збиток  2355 (359 909) (355 025) 
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Прим. 
Код 

рядка 

2019 рік за 

звітний період 

2018 р. за 

попередній період 

1  2 3 4 

Переоцінка необоротних активів  2400 - - 

Інший сукупний дохід  2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування  2450 - - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 

  

2455 

 

- 

 

- 

Інший сукупний дохід після оподаткування  2460  

- 

 

- 

Сукупний дохід  
(сума рядків 2350, 2355 та 2460) 

 2465 (359 909) (355 025) 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва cтатті Прим. 
Код 

рядка  

2019 рік за звітний 

період 

2018 р. за 

попередній період 

1  2 3 4 

Матеріальні затрати  2500 39 574 33 193 

Витрати на оплату праці  2505 618 844 533 274 

Відрахування на соціальні заходи  2510 132 298 114 086 

Амортизація  2515 283 516 434 338 

Інші операційні витрати  2520 285 217 195 359 

Разом  2550 1 359 449 1 310 250 

 

 

Голова правління Аласанія З.Г. 

Директор фінансовий Стиренко Л.М. 

Головний бухгалтер Тимчук К.С. 

  



6 

 

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
Стаття Прим. Код  2019 рік за 

звітний 

період 

2018 р. за 

попередній 

період 

І. Рух коштів за результатами операційної 

діяльності 

    

Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

 3000 111 281 60 533 

Цільового фінансування  3010 1 034 584 776 520 

Надходження авансів від покупців і замовників  3015 930 74 

Надходження від повернення авансів  3020  392 

Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках  3025 9 21 

Надходження від операційної оренди  3040 24 036 11 784 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 

 3045  6 

Інші надходження  3095 9 313 95 865 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)  3100 (311 254) (162 242) 

Праці   3105 (480 435) (428 625) 

Відрахування на соціальні заходи  3110 (128 757) (114 119) 

Зобов’язань з податків і зборів  3115 (184 078) (148 657) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 

вартість 

 3117 (20 686) (7 351) 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і 

зборів 

 3118 (163 392) (141 306) 

Витрачання на оплату авансів  3135 (3 594) (2 820) 

Витрачання на оплату повернення авансів  3140 (2) (61) 

Інші витрачання  3190 (27 021) (18 645) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 45 012 70 026 

Необоротних активів  3260 (34 991) (87 931) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 -34 991 - 87 931 

III. Рух коштів за результатами фінансової 

діяльності 

    

Інші надходження  3340 31 457 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395 31 457 

Чистий рух коштів за звітний період  3400 10 052 -17 448 

Залишок коштів на початок року  3405 5 363 22 895 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 (712) (84) 

Залишок коштів на кінець року  3415 14 703 5 363 

 

Голова правління Аласанія З. Г. 

Директор фінансовий Стиренко Л. М. 

Головний бухгалтер Тимчук К. С. 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

  
Статутний                 

Капітал  
Капітал у  дооцінках 

      Додатковий 

капітал 
Нерозподілений 

прибуток (збиток) 

Всього 

31 грудня 2018 року 2 544 273    315 166 (1 254 034)  1 605 405  

Чистий прибуток (збиток)    (359 909)  (359 909) 

Дооцінка необоротних активів  1 941 685     1 941 685   

Інші зміни                                             10 444   (304 080)  (293 636) 

Разом змін у капіталі                                1 941 685   10 444   (663 989)  1 288 140   

31 грудня 2019 року 2 544 273   1 941 685   325 610   (1 918 023)  2 893 545   

 

 

 

Голова правління Аласанія З. Г. 

Директор фінансовий Стиренко Л. М. 

Головний бухгалтер Тимчук К. С. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ1 
станом на 31 грудня 2019 року 

(у тисячах гривень, якщо не вказано інше) 

1. Загальна інформація про телерадіокомпанію 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(далі – ПАТ «НСТУ», телерадіокомпанія) було утворене шляхом перетворення Національної 

телекомпанії України відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» (далі – Закон про Суспільне), постанови Кабінету Міністрів України від 

07 листопада 2014 року № 693 «Про утворення публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Офіційний вісник України, 2014 р., 

№ 98,ст. 2849) та від 05 серпня 2015 року № 567 «Деякі питання утворення публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Офіційний вісник 

України, 2015 р., № 64, ст. 2134). Дата проведення державної реєстрації юридичної особи 

шляхом перетворення – 19.01.2017. 

Телерадіокомпанію утворено з метою захисту свободи слова в Україні, надання 

суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, налагоджування 

громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської 

відповідальності, зміцнення української мови та культури, особистості та народу України. 

Головною метою діяльності Телерадіокомпанії є задоволення інформаційних та 

культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення 

найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння 

формуванню громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, 

на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення 

суспільних питань. 

Зареєстровано офіс Телерадіокомпанії за адресою: Україна, 04119, м. Київ, 

вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), буд. 42. 

Середня кількість працівників Телерадіокомпанії протягом періоду з 31 грудня 2018 року 

по 31 грудня 2019 року становила 4 127 штатних співробітників. 

ПАТ «НСТУ» є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать 

державі. 

Засновником ПАТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України.  

Єдиним акціонером ПАТ «НСТУ» є держава в особі Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними 

правами держави у статутному капіталі ПАТ «НСТУ».  

Фінансова звітність затверджена керівництвом Телерадіокомпанії 31 грудня 2019 року. 

 

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні 

Керівництво Телерадіокомпанії підготувало цю фінансову звітність відповідно до 

принципу безперервності діяльності. При формуванні професійного судження стосовно 

                                                             

1 Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною Фінансової звітності. 
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доречності застосування цього принципу керівництво врахувало фінансовий стан 

Телерадіокомпанії, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а 

також проаналізувало вплив ситуації на фінансових ринках на діяльність Телерадіокомпанії.  

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Телерадіокомпанії. 

Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок. 

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України 

вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що 

розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 

ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних 

фінансів та зовнішньої торгівлі. 

На тлі значного погіршення у 2014 – 2016 роках поточна політична та економічна ситуація 

в Україні залишається нестабільною. Уряд України продовжує реалізовувати комплексну 

програму структурної реформи, спрямовану на усунення наявних диспропорцій в економіці, 

державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, реформування судової системи тощо, 

з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. Після втрати контролю 

вартість чистих активів була знецінена до нуля. 

Слабкість національної валюти (грн), яка зазнала девальвації більш ніж у три рази до 

долара США з початку 2014 року, у поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, 

негативне сальдо зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних 

товарних ринках країни та високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації 

операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку 

МВФ та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище 

структурних реформ. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінюванні результати 

впливу вищезазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Телерадіокомпанії 

у звітному періоді. 

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає за необхідності 

заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальший негативний розвиток подій у 

політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно 

впливати на фінансовий стан та результати діяльності Телерадіокомпанії в такий спосіб, що 

наразі не може бути визначений. 

Існує законодавча колізія між нормою Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України» (далі – Закон) та нормою Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс). 

Відповідно до статті 14 Закону держава має забезпечувати належне фінансування НСТУ, яке 

передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 

відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.  

ПАТ «НСТУ» у 2019 році повинно було отримати фінансування з державного бюджету 

відповідно до Закону в розмірі 1 812,1 млн. грн. 

У Державному бюджеті України на 2019 рік на фінансування ПАТ «НСТУ» було 

передбачено 1 027,56 млн. грн., з яких фактично профінансовано 1 013,3 млн. грн. 

Саме належне фінансування – один із трьох елементів, нарівні з ефективним і незалежним 

управлінням та суворим дотриманням редакційних правил, які є гарантією незалежності 

Суспільного мовника та якісних змін в його програмному наповненні. 

Через невиконання вимог Закону ПАТ «НСТУ» відмовилося від проектів розвитку 

компанії, значно скоротило можливості у виробництві контенту та призвело до виникнення 
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заборгованості у розмірі 16,2 млн. грн. перед партнерами за отримані у 2019 році послуги, які у 

2020 році компанія вимушена буде оплачувати за рахунок коштів від господарської діяльності. 

3. Основа складання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ) у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (далі – РМСБО), на основі принципу історичної вартості з коригуваннями 

на переоцінку основних засобів та інвестиційної нерухомості. 

Фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2019 року і за період з 01 січня 

2019 року по 31 грудня 2019 року.  

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні. Суми наведені в 

тисячах гривень (тис. грн), якщо не зазначено інше. 

Порівняльна інформація 

У звіт про прибуток або збиток, звіт про сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі 

та звіт про рух грошових коштів необхідно включити порівняльні дані за аналогічний період 

попереднього звітного року. У складі порівняльної інформації представлений звіт про 

фінансовий стан на кінець попереднього річного періоду. Згідно з МСФЗ (IAS) 1 у повну 

фінансову звітність необхідно включати порівняльні дані для інформації, розкритої поза 

основними звітами в складі фінансової звітності (у тому числі в примітках). Проте якщо в 

пояснювальній примітці потрібно відповідно до стандарту відобразити (наприклад, списання 

запасів, нарахування оціночних резервів під знецінення або виручки) або якщо воно в силу інших 

причин має представляти інформацію про зміни фінансового становища і результатів діяльності 

з моменту закінчення останнього річного звітного періоду, буде доцільним представити 

інформацію за кожен період. Однак порівняльна інформація не потрібна, якщо вона дублює 

інформацію, яка вже була представлена в примітках до останньої річної фінансової звітності. 

Такий підхід використовується в цій фінансовій звітності. 

Використання оцінок та суджень 

Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ потребує від управлінського персоналу 

низки оцінок та припущень, що впливають на застосування принципів облікової політики та на 

відображення у звітності активів і зобов’язань, доходів та витрат. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від цих оцінок. 

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Телерадіокомпанія обліковує і 

презентує операції та інші події відповідно до їхньої сутності та економічних обставин, а не лише 

згідно з юридичною формою. 

При підготовці фінансової звітності від управлінського персоналу Телерадіокомпанії 

вимагається здійснювати оцінювання та припущення, які мають вплив на суми звітності. Ці 

припущення базуються на інформації, що була доступна на дату балансу. Фактичні результати 

можуть відрізнятися від такого оцінювання. Основні оцінки та припущення стосовно 

майбутнього та інші основні джерела оцінки невизначеності на звітну дату, що можуть призвести 

до необхідності суттєвого коригування балансової вартості відповідних активів та зобов’язань у 

майбутньому, представлені нижче. 

Оцінки та припущення, здійснені на їх підставі, постійно переглядаються. Зміни 

бухгалтерських оцінок визнаються в тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших 

майбутніх періодах, якщо зміна стосується майбутніх періодів. 

Нижче описані основні припущення, що стосуються майбутнього, та інші ключові 

джерела невизначеності оцінок станом на звітну дату, які призводять до виникнення значного 
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ризику суттєвих коригувань балансової вартості активів і зобов’язань протягом наступного 

фінансового року. 

Судження 

Основні засоби, закріплені на праві господарського відання 

Деякі об’єкти основних засобів були закріплені за Телерадіокомпанією на праві 

господарського відання. Право господарського відання дає змогу володіти, користуватися і 

розпоряджатися майном, окрім дій з розпорядження майном, які можуть призвести до 

відчуження такого майна. Телерадіокомпанія веде окремий облік зазначених активів, вільно 

використовує їх у своїй господарській діяльності та несе ризик їх випадкового знищення або 

пошкодження. Відсутні спеціальні обмеження щодо доходів, отриманих від використання цих 

активів, а Телерадіокомпанія підтримує їхній належний функціональний стан за власні кошти.  

Об’єкти основних засобів, що були закріплені за Телерадіокомпанією на праві 

господарського відання, відповідають визначенню основних засобів, оскільки використовуються 

в господарській діяльності протягом більше одного періоду. Зазначені об’єкти включені до 

відповідних груп основних засобів. 

Облік активів та зобов’язань, що не контролюються Телерадіокомпанією 

Фінансова звітність включає активи та зобов’язання, розташовані або іншим чином 

пов’язані з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, а також з неконтрольованою 

територією Донецької та Луганської областей.  

Такий підхід ґрунтується на нормативній базі щодо обліку зазначених активів та 

зобов’язань, випущених уповноваженими органами державної влади, тому враховується при 

підготовці цієї зведеної фінансової звітності. 

Зменшення корисності основних засобів 

На кожну звітну дату Телерадіокомпанія оцінює наявність ознак можливого зменшення 

корисності активів. Така оцінка передбачає застосування значних суджень. Управлінський 

персонал не виявив ознак зменшення корисності основних засобів та, відповідно, не проводив 

тест на оцінку зменшення корисності станом на 31 грудня 2019 року. 

Оцінки 

Оцінка основних засобів та незавершених капітальних інвестицій 

Телерадіокомпанія для обліку всіх груп основних засобів, за винятком групи активів 

«Будівлі та споруди», застосовує модель собівартості вартості за вирахуванням накопиченої 

амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Група активів  «Будівлі та споруди» обліковується за переоціненою вартістю, яка є 

справедливою на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 

зменшення корисності. 

Телерадіокомпанія проводить переоцінку групи активів «Будівлі та споруди» з 

достатньою регулярністю для того, щоб забезпечити відсутність суттєвих розбіжностей між 

балансовою вартістю основних засобів та їхньою справедливою вартістю станом на звітну дату.  

Під час проведення оцінки основних засобів та капітальних інвестицій застосовуються 

такі основні оціночні розрахунки та судження: 

 вибір джерел інформації для аналізу витрат на спорудження (наприклад, фактичні 

витрати, нещодавно понесені Телерадіокомпанією, спеціалізовані довідники та інструкції, оцінки 

витрат на спорудження різного обладнання тощо); 
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 вибір порівняльних даних для визначення вартості заміщення певних споруд, а також 

оцінки щодо відповідних коригувань, необхідних для врахування відмінностей між технічними 

характеристиками і станом нерухомого майна; 

 вибір ринкових даних для визначення ринкової вартості (за наявності). 

Знецінення основних засобів та незавершених капітальних інвестицій 

Станом на кожну звітну дату керівництво Телерадіокомпанії оцінює наявність ознак 

знецінення основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво Телерадіокомпанії оцінює 

вартість відшкодування активу. Для цього розраховується вартість при 

використанні/справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття одиниць, що генерують 

грошові кошти, на які відноситься актив. Оцінка вартості використання/справедливої вартості за 

вирахуванням витрат на вибуття потребує від керівництва Телерадіокомпанії проведення 

оціночних розрахунків очікуваних грошових потоків та вибору коректної ставки дисконту для 

розрахунку приведеної вартості цих грошових потоків. 

Керівництво визначило одиниці, що генерують грошові кошти, у межах 

Телерадіокомпанії. До них належать операційні активи, що використовуються при наданні 

телекомунікаційних послуг, та активи, що оцінюються ринковим методом і підлягають 

вивільненню в процесі модернізації або використовуються як актив, що здається в оренду. 

Станом на кожну звітну дату керівництво Телерадіокомпанії оцінює наявність ознак того, що 

визнаний у попередніх періодах збиток від знецінення активу більше не існує або зменшився. 

Якщо такі ознаки існують, керівництво Телерадіокомпанії оцінює вартість відшкодування 

активу.  

Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю 

Телерадіокомпанія проводить нарахування резервів очікуваних кредитних збитків з 

метою покриття потенційних збитків, що виникають у разі нездатності покупця здійснити 

необхідні платежі.  

Телерадіокомпанія регулярно перевіряє стан дебіторської заборгованості, та інших сум до 

отримання на предмет оцінки кредитного ризику дебіторів. Керівництво використовує своє 

компетентне судження для оцінки суми будь-яких очікуваних кредитних збитків у випадках, 

коли контрагент характеризується підвищенням кредитного ризику. Резерв під очікувані 

кредитні збитки створюється на основі матричного підходу.  

При оцінці достатності резерву очікуваних кредитних збитків керівництво враховує 

поточні умови в економіці в цілому, терміни виникнення дебіторської заборгованості, досвід зі 

списання заборгованості, кредитоспроможність покупців і зміни умов оплати за договорами. 

Зміни в економіці, галузевої ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть 

спричинити коригування розміру резерву очікуваних кредитних збитків, відображеного у 

фінансовій звітності. 

Резерв (забезпечення) знецінення запасів 

Товарно-матеріальні запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю 

або за чистою вартістю реалізації. Оцінки резерву під знецінення товарно-матеріальних запасів 

ґрунтуються на таких показниках:  

період обертання запасів, що становить 24 місяці; 

результати порівняння балансової вартості з чистою вартістю реалізації; 

результати проведення щорічної інвентаризації. Приведення балансової вартості запасів у 

відповідність до їх чистої реалізаційної вартості на груповій основі здійснюється шляхом їх 

масового знецінення. 
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Резерв під знецінення товарно-матеріальних запасів створюється за рахунок інших витрат 

операційної діяльності. 

Податки 

Тлумаченню комплексних податкових правил, змінам у податковому законодавстві та 

сумам і строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманні невизначеність. 

Різниці між фактичними результатами та сформованими припущеннями або майбутніми змінами 

таких припущень можуть потребувати коригувань відображених у звітності податкових доходів 

та витрат.  

Станом на кожну звітну дату Телерадіокомпанія переглядає відстрочені податкові активи 

та зменшує їх суму в разі відсутності ймовірності щодо надходження достатнього 

оподатковуваного прибутку для використання всіх або частини відстрочених податкових активів. 

Оцінка такої ймовірності передбачає застосування суджень щодо очікуваних результатів 

діяльності, включаючи потенційне сторнування відстрочених податкових зобов’язань щодо 

податкових активів.  

Податок на додану вартість переглядається на кожну звітну дату та зменшується за 

відсутності ймовірності відшкодування ПДВ або наявності зобов’язань з ПДВ. 

Телерадіокомпанія вважає, що сума, яка підлягає відшкодуванню з державного бюджету, буде 

відшкодована грошовими коштами або зарахована із зобов’язаннями з ПДВ, пов’язаними з 

продажами в наступних звітних періодах. 

Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів 

Суттєві оцінки управлінського персоналу Телерадіокомпанії необхідні для визначення 

майбутніх строків корисного використання основних засобів. Фактичні строки корисного 

використання можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу Телерадіокомпанії.  

Зобов’язання за визначеними виплатами 

Вартість зобов’язань за визначеними виплатами та іншими виплатами по закінченні 

трудової діяльності визначається з використанням актуарних припущень. Актуарні припущення 

включають припущення щодо ставок дисконтування, очікуваних приростів заробітної плати, 

плинності працівників, коефіцієнтів смертності та майбутнього приросту пенсій. Усі 

припущення переглядаються на кожну звітну дату. При визначенні відповідної ставки 

дисконтування управлінський персонал Телерадіокомпанії враховує відсоткові ставки за 

державними облігаціями через відсутність в Україні розвинутого ринку корпоративних 

облігацій. У зв’язку з довгостроковим характером цих планів такі припущення є предметом 

суттєвої невизначеності.  

Забезпечення 

Телерадіокомпанія створила забезпечення для відшкодування подальших (майбутніх) 

операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Сума забезпечення визначена з 

використанням найкращих оцінок управлінського персоналу стосовно майбутніх грошових 

платежів. 

Можливість реалізації відстрочених податкових активів 

Відстрочені податкові активи визнаються тією мірою, в якій існує висока ймовірність 

їхньої реалізації, що залежить від формування достатнього прибутку до оподаткування в 

майбутньому. Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому 

залежать від оцінок менеджменту стосовно майбутніх грошових надходжень. Зазначені оцінки 

залежать від оцінок майбутніх тарифів та обсягів реалізації послуг, цін на матеріали та 

операційних витрат. Судження також необхідні для застосування податкового законодавства. Ці 

судження та оцінки є об’єктом впливу ризиків та невизначеності, отже, існує ймовірність того, 
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що зміни обставин вплинуть на очікування, що змінить суму відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань, визнаних станом на звітну дату. У такій ситуації деякі чи 

всі суми визнаних відстрочених податкових активів та зобов’язань можуть потребувати 

коригування, результатом якого стане збільшення чи зменшення чистого прибутку.  

Перерахунок операцій в іноземних валютах 

Функціональною валютою та валютою представлення фінансової звітності 

Телерадіокомпанії є українська гривня. Це валюта основного економічного середовища, в якому 

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність. Операції, виражені у валюті, що відрізняється від 

функціональної валюти (іноземній валюті), первісно відображаються у гривнях за обмінним 

курсом на дату операції, встановленим Національним банком України (далі – НБУ), що 

вважається переважаючим на ринку. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Немонетарні 

статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, перераховуються в гривні за 

обмінним курсом, встановленим НБУ, що діяв на дату первісної операції. Немонетарні статті, які 

оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, 

що діяв на дату визначення справедливої вартості.  

Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають унаслідок курсових 

різниць, включаються до складу зведеного звіту про сукупний дохід за період та відображаються 

відповідно в прибутку та збитку. 

Фінансові активи 

Для цілей складання фінансової звітності та бухгалтерського обліку фінансових 

інструментів Телерадіокомпанія керується нормативними вимогами МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». 

Телерадіокомпанія групує свої фінансові активи за наступними категоріями:  

1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;  

2) інша дебіторська заборгованість, 

3) грошові кошти та їх еквіваленти. 

З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів 

Телерадіокомпанія проводить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових 

потоків фінансових активів (чи складають контрактні потоки за фінансовими активами лише 

погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає бізнес-модель управління 

фінансовими активами (утримання фінансових активів до погашення, утримання фінансових 

активів до погашення та продажу або утримання фінансових активів лише для продажу). 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Телерадіокомпанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю  плюс або мінус, у випадку 

фінансового активу або фінансового зобов'язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо 

відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. 

Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між 

справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визначається за 

подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих ринкових даних. 

Відповідно до характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів та обраної 

бізнес-моделі управління цими активами Телерадіокомпанія обліковує фінансові активи після 

первісного визнання за однією з наступних категорій: 

1) за амортизованою собівартістю; 
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2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході; 

3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у складі прибутку або збитку. 

Усі фінансові активи, як правило, обліковуються за амортизованою собівартістю, оскільки 

Телерадіокомпанія утримує фінансові активи до погашення та контрактні грошові потоки за 

фінансовими активами складають лише погашення основної суми та відсотків (якщо вони є) за 

активом. У випадку, якщо зазначені умови бізнес-моделі управління фінансовими активами та 

характеристик контрактних потоків не виконуються, Телерадіокомпанія розглядає необхідність 

обліку таких фінансових активів у відповідності до інших категорій обліку.  

Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, на момент 

первісного визнання амортизована собівартість дорівнює справедливій вартості таких 

фінансових активів. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим 

активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли 

Підприємство набуває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за 

справедливою вартістю в момент визнання. 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість 

дебіторів, яка не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але 

повинна відображатися у складі оборотних активів.  

Телерадіокомпанія під час первісного визнання має право безвідклично призначити 

фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні , що в 

іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і 

збитків за ними на різних основах. 

 

Знецінення фінансових активів – оціночний резерв під очікувані кредитні збитки.  

Телерадіокомпанія оцінює очікувані кредитні збитки і визнає чисті збитки від знецінення 

фінансових активів   на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:  

 об’єктивну і зважену з урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки  

діапазону можливих результатів; 

 вартість грошей у часі;  

 всю обґрунтовану і підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та 

прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль. 

Фінансові інструменти, які оцінюються за амортизованою вартістю, відображаються у 

звіті про фінансовий стан за вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. 

 

Фінансові зобов’язання 

Телерадіокомпанія здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в 

подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Окрім цього, Підприємство має право під час первісного визнання безвідклично 

призначити фінансове зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток,  якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації , тобто  

воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні  ,що в іншому випадку 

виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на 

різних основах . 
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4. Основні принципи облікової політики  

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи – активи, що не мають фізичної субстанції та можуть бути 

ідентифіковані, які контролюються Телерадіокомпанією та від яких очікується надходження 

майбутніх економічних вигод, а також гудвіл, який виникає при об’єднанні бізнесу. Актив є 

ідентифікованим, якщо він може бути відокремлений від гудвілу. Ця вимога зазвичай 

виконується, якщо нематеріальний актив виникає внаслідок договірних чи інших юридичних 

прав або актив може бути відокремлений, тобто його можна продати, передати, здати в оренду 

або обміняти індивідуально або як невід’ємну частину інших активів. 

Телерадіокомпанія контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні 

економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих 

вигод. 

Нематеріальні активи, що були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за 

первісною вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних у результаті 

об’єднання бізнесів, є їхня справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині 

Телерадіокомпанії, за винятком капіталізованих витрат на розроблення продуктів, не 

капіталізуються, та відповідні витрати відображаються в складі прибутку або збитків. 

Нематеріальні активи обліковуються за вартістю придбання або виробничою вартістю, 

включаючи витрати, які можна віднести до підготовки цього активу для використання за 

призначенням. 

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 

протягом цього строку та оцінюються щодо знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення 

цього нематеріального активу. Строк та метод амортизації для нематеріального активу з 

обмеженим строком корисного використання переглядаються як мінімум в кінці кожного 

звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або ймовірної структури 

споживання майбутніх економічних вигод, що містяться в активі, змінює строк або метод 

амортизації відповідно та обліковується як зміна облікових оцінок. Витрати з амортизації 

нематеріальних оцінок з обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про 

прибутки та збитки в складі тієї категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів. 

Строки корисного використання за групами нематеріальних активів наведено нижче: 

a) Програмні права: 

Вартість придбання або виробнича вартість за програмами, які включають зовнішні 

витрати, що можуть бути прямо віднесені до кожного продукту, та витрати внутрішніх ресурсів, 

які використовуються для створення індивідуальних програм, обліковуються в такий спосіб: 

b) витрати за телевізійними продуктами багаторазового використання капіталізуються в 

складі нематеріальних активів. Якщо такі продукти готові до використання на кінець року, такі 

витрати амортизуються прямолінійним методом, починаючи з місяця, в якому вони реалізовані 

або права є наявними, упродовж очікуваного строку їх використання. Якщо такі продукти 

багаторазового використання не є готовими до використання на кінець періоду, витрати 

відображаються в складі нематеріальних активів у стадії розроблення. 

c) Витрати за телевізійними програмами одноразового використання визнаються у звіті 

про прибутки та збитки протягом одного періоду, що зазвичай є роком, в якому вони були 

використані, зокрема: 
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− розважальні програми, документальні програми, музичні програми та всі 

радіопрограми. Витрати визнаються протягом періоду, в якому вони виникли, що зазвичай є 

роком, в якому програми транслювалися; 

− спортивні події, новини. Витрати визнаються протягом періоду, в якому подія мала 

місце. 

d) Ліцензії на програмне забезпечення амортизуються на період, вказаний у договорі, 

починаючи з періоду, з якого вони є готовими до використання, що, як правило, є роком, в якому 

вони були введені в експлуатацію але не більше 2 років. 

Гудвіл та інші нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не 

амортизуються; можливість відшкодування їхньої балансової вартості перевіряється 

щонайменше раз на рік та у випадках, коли виникає подія, що може бути розглянута як свідчення 

зменшення корисності. Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним 

строком корисного використання переглядається щорічно з метою встановлення, чи прийнято 

продовжувати відносити цей актив до категорії активів з невизначеним строком корисного 

використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання – з 

невизначеного на обмежений – здійснюється на перспективній основі. 

Прибутки або збитки, що виникають у результаті припинення визнання нематеріального 

активу, визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою 

вартістю цього активу та визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент припинення 

визнання активу. 

Основні засоби 

 Після визнання активом група «Будівлі та споруди» обліковується за переоціненою 

вартістю, яка є її справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Всі інші групи основних засобів обліковуються за собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які Телерадіокомпанія утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна 

вартість яких більш ніж 6000 грн. 

Одиницею визнання у фінансовій звітності за МСФЗ основних засобів є окремий об’єкт 

основних засобів. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк 

корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в обліку як 

окремий об’єкт основних засобів. 

Для визначення складу об’єкта основних засобів застосовуються судження з урахуванням 

конкретних умов діяльності Телерадіокомпанії. 

Кожному об’єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер. За кожним об’єктом 

основних засобів ведеться Інвентарна картка обліку основних засобів типової форми ОЗ-6. 

При визнанні об’єкти основних засобів поділяються на компоненти, які є об’єктами зі 

значною вартістю, що можуть амортизуватись окремо. Вартість капітальних ремонтів також 

відображається в розрізі компонентів основного засобу. Більшість запасних частин та резервного 
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обладнання визнаються як активи, якщо очікуваний термін їхнього використання становить 

більш ніж один звітний період. 

Безоплатно отримані об’єкти основних засобів обліковуються за справедливою вартістю, 

яка оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів. 

Надлишки основних засобів, виявлені в результаті інвентаризації, оприбутковуються 

Телерадіокомпанією в балансі (Звіті про фінансовий стан) та оцінюються за справедливою 

вартістю. 

Витрати на будівництво та поліпшення, придбання (виготовлення) об’єктів основних 

засобів з початку та до завершення таких робіт і введення об’єктів в експлуатацію визнаються 

незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). 

Оцінка залишкових термінів корисного використання проводиться на регулярній основі зі 

щорічним переглядом для більшості об’єктів. Зміни до оцінок обліковуються достроково. 

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за кожним інвентарним об’єктом 

щомісяця, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт було введено в 

експлуатацію, рівними частинами до досягнення його балансової вартості рівня, що дорівнює 

встановленій ліквідаційній вартості для цього об’єкта. 

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом визначеного терміну 

корисного використання відповідно до таких норм: 

Група основних засобів  

Терміни корисного 

використання 

Будівлі, споруди  10 – 60 років 
 

Машини та обладнання  2 – 5 років 
 

Транспортні засоби  5 – 10 років 
 

Обладнання, інструменти та прилади  4 – 35 років 
 

Багаторічні насадження  4  - 10 років 
 

Інші основні засоби  2 – 12 років 
 

 

Припинення визнання основних засобів відбувається при вибутті або у випадку, коли в 

майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації 

певного активу. Прибуток або збиток, що виникає в результаті припинення визнання активу 

(розрахований як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю 

активу), включається до звіту про сукупний дохід у звітному році, в якому визнання активу було 

припинене. 

Об’єкти соціальної інфраструктури 

До складу основних засобів включені об’єкти соціальної інфраструктури та інші 

невиробничі активи (так звані соціальні активи). На думку керівництва, витрати, понесені у 

зв’язку з придбанням або будівництвом таких активів, мають право визнаватися як активи на тій 

підставі, що такі витрати можуть опосередковано вплинути на надходження грошових коштів та 

їхніх еквівалентів Телерадіокомпанії.  

Незавершене будівництво 

Об’єкти незавершеного будівництва капіталізуються як окремий компонент основних 

засобів. При завершенні будівництва вартість переноситься у відповідну групу основних засобів. 

Незавершене будівництво не амортизується. 
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Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Телерадіокомпанія проводить оцінку наявності ознак можливого 

зменшення корисності активу. За наявності таких ознак чи за необхідності проведення щорічного 

тестування щодо знецінення Телерадіокомпанія визначає очікувану вартість відшкодування 

активу. Очікувана вартість відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої 

вартості активу або групи активів, що генерують грошові потоки, за вирахуванням витрат на 

реалізацію та вартості використання активу, крім випадків, коли актив не генерує грошові 

потоки, які значною мірою є незалежними від грошових потоків, що їх генерують інші активи 

або групи активів. У випадках, коли балансова вартість активу перевищує його очікувану 

вартість відшкодування, вважається що корисність активу зменшилась і його балансова вартість 

списується до очікуваної вартості відшкодування.  

При оцінці вартості використання активу очікувані потоки грошових коштів 

дисконтуються до їхньої теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, 

пов’язані з таким активом. Збитки від зменшення корисності активів, які не були переоцінені, що 

використовуються в операційній діяльності, визнаються у звіті про сукупний дохід. Проте збиток 

від зменшення корисності щодо активу, який було переоцінено, визнається безпосередньо до 

будь-якої дооцінки активу в межах, що не перевищують суму такої дооцінки, визнаної для цього 

активу. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення 

корисності активу, визнаний у попередні періоди, вже не існує або зменшився. За наявності таких 

ознак вартість відшкодування активу переоцінюється. Попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності активу сторнується тільки за наявності змін в оцінках, використаних для 

визначення вартості відшкодування активу з моменту, коли останній збиток від зменшення 

корисності був визнаний. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до вартості 

його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу не може перевищувати балансову 

вартість активу, що була б визначена без врахування амортизації, якщо збитки від зменшення 

корисності не були б визнані в попередні роки. Сторнування збитків від зменшення корисності 

активів відображається у зведеному звіті про фінансові результати. Внаслідок такого 

сторнування амортизаційні відрахування коригуються в наступних періодах, для того щоб 

розподілити переоцінену балансову вартість активу, без врахування залишкової вартості, на 

систематичній основі протягом залишкового періоду його корисного використання. 

Запаси 

Запаси здебільшого складаються із запасних частин, матеріалів, інструментів та пального. 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. 

Для оцінки запасів при їх вибутті Телерадіокомпанія застосовує метод ФІФО: «собівартість 

перших за часом надходжень запасів».  

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Згідно з МСФЗ (IAS) 7 представляти інформацію про грошові потоки від операційної 

діяльності можна з використанням прямого або непрямого методу. Телерадіокомпанія 

використовує прямий метод для звітності грошового руху коштів. 

У додатку до фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року, в 

ілюстративних цілях представлено звіт про рух грошових коштів, складений з використанням 

прямого методу. 
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Телерадіокомпанія провела звірку прибутку до оподаткування з чистими грошовими 

потоками від операційної діяльності. Однак згідно з МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» звірка прибутку після оподаткування також допустима. 

Згідно з МСФЗ (IAS) 7 відсотки сплачені можуть бути відображені в операційній або 

фінансовій діяльності, а відсотки отримані – в операційній чи інвестиційній діяльності, залежно 

від того, що більше притаманно для Телерадіокомпанії. Відсотки сплачені (включаючи відсотки 

за зобов’язаннями з оренди) класифіковані як операційна діяльність, оскільки Телерадіокомпанія  

вважає, що вони безпосередньо пов’язані з витратами на ведення господарської діяльності. 

Отримані відсотки також враховуються Телерадіокомпанією в складі операційної діяльності. 

Відповідно до пункту 50 МСФЗ (IFRS) 16 у звіті про рух грошових коштів орендар 

повинен класифікувати: грошові платежі щодо погашення основної суми зобов’язання з оренди 

в складі фінансової діяльності; грошові платежі щодо відсотків із зобов’язання з оренди із 

застосуванням вимог МСФЗ (IAS) 7 для сплачених відсотків (МСФЗ (IAS) 7.31-33); платежі з 

короткострокової оренди, платежі з оренди активів з низькою вартістю і змінні орендні платежі, 

не включені в оцінку зобов’язання з оренди, у складі операційної діяльності.  

Грошові кошти та їхні еквіваленти включають у себе кошти на банківських рахунках, 

готівкові кошти та короткострокові депозити зі строком погашення до трьох місяців чи менше. 

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання  

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання спочатку визнаються і відображаються 

за справедливою вартістю за вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з відповідними 

операціями. Надалі кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

Фінансові активи 

Визнання в балансі фінансового активу (або, де доречно, частини фінансового активу, або 

частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється в разі: 

 закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

 збереження Телерадіокомпанією права на отримання грошових надходжень від такого 

активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі 

без суттєвих затримок на умовах «транзитної» угоди;  

або 

 якщо Телерадіокомпанія передала свої права на отримання грошових надходжень від 

активу та/або (a) передала практично всі ризики й вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані 

передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому 

передала контроль над активом. 

Якщо Телерадіокомпанія передала свої права на одержання грошових надходжень від 

активу, при цьому ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані 

з ним, а також не передала контроль над активом, такий актив відображається в обліку в межах 

тривалої (діючої) участі Телерадіокомпанії в цьому активі.  

У такому випадку Телерадіокомпанія визнає пов’язані зобов’язання. Переданий актив та 

пов’язані зобов’язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов’язання, що зберегла 

Телерадіокомпанія. 

Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за 

меншою з двох величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою 

компенсації, яка може бути пред’явлена Телерадіокомпанії до сплати. 
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Фінансові зобов’язання 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або 

закінчення строку дії відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 

самим кредитором, на суттєво різних умовах, або в разі внесення суттєвих змін до умов 

існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання 

відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у зведеному звіті 

про сукупний дохід. 

Зменшення корисності фінансових активів 

Телерадіокомпанія визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності 

фінансових активів чи групи фінансових активів на кожну звітну дату.  

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що має місце збиток від зменшення корисності позик 

та дебіторської заборгованості, що обліковуються за амортизованою вартістю, то суму збитку 

оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були 

понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 

ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 

зменшується напряму або із застосуванням рахунку резервів. Сума збитку визнається у звіті про 

сукупний дохід.  

Телерадіокомпанія спочатку визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення 

корисності окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, а також індивідуальні або 

сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, які не є окремо суттєвими. Якщо 

визначено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності для окремо оціненого 

фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається в групу 

фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику – ця група фінансових 

активів оцінюється щодо зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються 

окремо щодо зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися 

збиток від зменшення корисності, не оцінюються щодо зменшення корисності на сукупній 

основі. 

Якщо в наступному періоді сума очікуваного збитку від зменшення корисності 

зменшується і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після 

визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності 

сторнується. Сума сторнування визнається у зведеному звіті про сукупний дохід у розмірі, за 

умови, що балансова вартість активу не перевищує його амортизовану вартість на дату 

сторнування. 

Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Телерадіокомпанія має теперішнє зобов’язання 

(юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події та існує ймовірність, що для погашення 

зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і сума 

зобов’язання може бути достовірно оцінена. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, 

сума забезпечення визначається шляхом дисконтування із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає ризики, властиві певному зобов’язанню. При застосуванні 

дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові 

витрати. 
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Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються в 

примітках до фінансової звітності, крім тих випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди, є незначною. 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них 

розкривається в примітках у разі, якщо існує значна ймовірність отримання економічної вигоди. 

Винагороди працівникам 

У Телерадіокомпанії згідно колективного договору діють програми з визначеною 

виплатою, які здійснюються в термін більше 12 місяців після закінчення звітного періоду та 

підлягають оцінюванню актуарним методом. До таких програм Телерадіокомпанії належать 

виплати по закінченні трудової діяльності, а також інші довгострокові виплати працівникам. 

Державні гранти 

Державні гранти визнаються, коли є обґрунтована впевненість, що гранти будуть отримані 

та всі супутні умови будуть виконані. Якщо грант виданий з метою фінансування визначених 

витрат, він повинен визнаватися як дохід на систематичній основі в тих самих періодах, в яких 

списуються відповідні витрати, які він повинен компенсувати. Якщо грант виданий з метою 

фінансування активу, то він визнається як дохід рівними частками протягом очікуваного строку 

корисного використання відповідного активу. 

Якщо Телерадіокомпанія отримує гранти у вигляді немонетарних активів, актив та грант 

обліковуються за номінальною вартістю та відображаються в складі прибутку або збитків 

щорічно рівними частками відповідно до структури споживання вигод від базового активу 

протягом очікуваного строку його корисного використання. 

Оренда 

Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду, 

залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує 

виконання відповідного договору використання окремого активу або активів, а також передачі 

прав на використання активу. 

Телерадіокомпанія як орендар 

Фінансова оренда, за якою до Телерадіокомпанії переходять практично всі ризики та 

вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив, капіталізується на дату початку 

строку оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або якщо ця сума є меншою, – за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між 

фінансовими витратами і зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб досягти незмінної 

процентної ставки на непогашену суму зобов’язання. Фінансові витрати визнаються в складі 

прибутків та збитків. 

Капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом коротшого з наступних 

періодів: строку корисного використання активу або строку оренди, якщо відсутня обґрунтована 

впевненість у тому, що до Телерадіокомпанії перейде право власності на актив у кінці строку 

оренди. В інших випадках капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом строку 

корисного використання активу.  

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати в складі прибутків та збитків за 

прямолінійним методом протягом строку оренди. 
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Телерадіокомпанія як орендодавець 

Оренда, за якою Телерадіокомпанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 

власності на орендований актив, класифікується як операційна оренда. Початкові прямі витрати, 

понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості 

активу та списуються протягом строку оренди пропорційно до доходу від оренди. Умовні орендні 

платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були отримані. 

Визнання доходів 

Дохід визнається, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться 

надходження економічних вигод Телерадіокомпанії, а сума доходу може бути достовірно 

визначена.  

Доходи та витрати визнаються в момент фактичної передачі товарів і послуг та здійснення 

передачі ризиків і винагород та відображаються в періоді, до якого вони належать, незважаючи 

на те, чи були отримані грошові кошти або їхні еквіваленти. 

Доходи за відсотками та інші подібні доходи та витрати 

Доходи та витрати за відсотками визначаються за методом ефективної процентної ставки, 

яка дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі чи надходження грошових коштів протягом 

очікуваного строку використання фінансових інструментів до чистої балансової вартості цих 

інструментів, враховуючи всі контрактні умови цих інструментів. 

Визнання витрат 

Витрати визнаються за методом нарахування. Вартість реалізованих товарів і наданих 

послуг включає витрати на оплату праці, амортизацію, прямі матеріальні витрати, перевезення 

та безпосередньо пов’язані з ними накладні витрати, витрати на трансляцію та доставку сигналу. 

Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, 

процентний дохід від інвестованих коштів та прибутки і збитки від курсової різниці за 

депозитами та позиковими коштами. Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами 

відносять до витрат із використанням методу ефективної процентної ставки. Процентний дохід 

визнається тією мірою, якою він нараховується, з урахуванням ефективної дохідності активу. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов’язань.  

Витратами звітного періоду визнається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу через його вилучення або розподілення власниками), за умови, що ці витрати 

буде достовірно оцінено 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередній періоди оцінюються 

за вартістю, що очікується до відшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам, згідно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове 

законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, – є такі, що були офіційно чи 

фактично прийняті на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату 

складання балансу за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів і зобов’язань 

та їхньою балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 
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Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими 

різницями, крім: 

 випадків, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного 

визнання гудвілу або активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням 

бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на 

оподатковуваний прибуток чи збиток;  

 оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та 

асоційовані підприємства, якщо материнська компанія може контролювати час сторнування 

тимчасової різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими 

різницями, невикористаним податковим кредитом і податковими збитками, перенесеними на 

наступні періоди, якщо існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого 

можна застосувати неоподатковувану тимчасову різницю, а також податковий кредит та 

невикористані податкові збитки, крім випадків коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових 

різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання в господарській 

операції, що не є об’єднанням підприємств, і який на момент здійснення операції не впливає ані 

на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток;  

 щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й 

асоційовані підприємства, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує 

ймовірність сторнування тимчасових різниць у найближчому майбутньому і буде отриманий 

прибуток, що підлягає оподаткуванню, стосовно якого можна застосувати тимчасову різницю. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на дату складання 

балансу і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дав би змогу реалізувати частину або всю суму такого 

відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи 

переоцінюються на дату балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений 

податковий актив. 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, 

застосування яких очікується при реалізації активу або погашенні зобов’язання, на основі 

податкових ставок (і положень податкового законодавства), що діють на звітну дату.  

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей іншого сукупного доходу або 

тих, які визнаються безпосередньо в складі капіталу, визнається в складі іншого сукупного 

доходу або безпосередньо в складі капіталу, а не в складі прибутків та збитків. 

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання підлягають 

взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в 

рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони належать до податків на прибуток, 

нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. 

Податок на додану вартість 

Чиста сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню податковими 

органами або сплачується їм, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом, відображеної у звіті про фінансовий стан. 
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Події після звітного періоду 

Події після звітного періоду, що надають додаткову інформацію щодо становища 

Телерадіокомпанії на звітну дату (події, що потребують коригування), відображаються у 

фінансовій звітності. Події після звітного періоду, що не потребують коригувань, розкриваються 

в примітках за умови їх суттєвості. 

 

5. Запровадження нових або переглянутих стандартів та інтерпретацій 

МСФЗ 16 «Оренда» (опублікований у січні 2016 року і вступає в силу для річних 

періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати) 

Новий стандарт визначає принципи визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності 

щодо операцій оренди.  

Телерадіокомпанія вирішила застосувати стандарт з дати його обов’язкового застосування 

– 01 січня 2019 року, використовуючи модифікований ретроспективний метод без трансформації 

порівняльних показників. Активи у формі права користування оцінюються при переході так, ніби 

нові правила застосовувалися завжди. Всі інші активи у формі права користування оцінюються 

за сумою зобов’язання з оренди на дату застосування стандарту (з коригуванням на суму всіх 

авансів або нарахованих витрат). 

Беручи до уваги передбачену договорами можливість їх пролонгації або ж високу 

ймовірність укладання нових договорів на оренду цих же об’єктів нерухомості, для розрахунку 

зобов’язання з оренди Телерадіокомпанія застосовує до визначених договорів строк тривалістю 

1 рік. Разом з тим договори оренди, за якими Телерадіокомпанія є орендарем або орендодавцем, 

укладаються на терміни в середньому 1 – 3 роки. 

Оскільки МСФЗ 16, по суті, містить такі ж вимоги до обліку для орендодавця, як і МСБО 

17, Телерадіокомпанія не очікує значного впливу на свою фінансову звітність у зв’язку з 

відображенням операцій, що стосуються діяльності Телерадіокомпанії як орендодавця. Проте 

починаючи з наступного року буде потрібне розкриття додаткової інформації. 

 

6. Стандарти та тлумачення встановлені, але які не набрали чинності 

Нижче наводяться стандарти, які були встановлені на дату подання фінансової звітності 

Телерадіокомпанії. До переліку включені встановлені стандарти та інтерпретації, які 

Телерадіокомпанія планує застосувати надалі. Телерадіокомпанія має намір застосувати ці 

стандарти, якщо вони є необхідними для застосування, з дати набрання ними чинності. 

Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (опубліковані 29 березня 2018 року 

і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 01 січня 2020 року або після цієї 

дати)  

Концептуальна основа фінансової звітності в новій редакції містить новий розділ про 

оцінку, рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені 

визначення та рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих 

питань, як функції управління, обачливість та невизначеність оцінки під час підготовки 

фінансової звітності. 

Визначення суттєвості – зміни МСБО 1 та МСБО 8 (опубліковані 31 жовтня 2018 року 

і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 01 січня 2020 року або після цієї дати) 

Ці зміни уточнюють визначення суттєвості та застосування зазначеного поняття завдяки 

включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ. 
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Крім того, були допрацьовані пояснення до цього визначення. Зміни також забезпечують 

послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. Інформація 

вважається суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, викривлення або складність 

її розуміння може вплинути на рішення, які приймають основні користувачі фінансової звітності 

загального призначення на основі такої фінансової звітності, яка відображає фінансову 

інформацію про конкретну організацію, що звітує. 

Телерадіокомпанія продовжує оцінювати вплив нових стандартів на її окрему фінансову 

звітність, проте вона не очікує їхнього суттєвого впливу на фінансову звітність. 

Інші нові або переглянуті стандарти чи інтерпретації, які вступають у силу для річних 

періодів починаючи з 01 січня 2020 року або після цієї дати, ймовірно, не матимуть суттєвого 

впливу на Телерадіокомпанію. 

 

7. Розрахунки та операції з пов’язаними сторонами 

Під час звичайної діяльності Телерадіокомпанія здійснює операції з пов’язаними 

сторонами. Сторони вважаються пов’язаними в тому випадку, коли одна сторона має можливість 

контролювати іншу сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті 

фінансових та операційних рішень. Пов’язаними сторонами є акціонери, керівництво та їхні 

близькі родичі, а також компанії, що контролюються акціонерами або перебувають під суттєвим 

впливом акціонерів.  

Телерадіокомпанія – це підприємство, 100% акцій якого належить державі Україна та 

належить до Кабінету Міністрів України. Оскільки до пов’язаних сторін відносять органи 

державної влади, серед яких присутні Кабінет міністрів України, галузеві міністерства, органи 

судової гілки влади, підприємства державної форми власності або контрольовані державою, а 

також суб’єкти господарювання, які спільно контролюються або істотно впливають на уряд. 

Операції з пов’язаними сторонами здійснюються на загальних умовах, які не 

відрізняються від умов, що доступні для пов’язаних сторін.  

Ключовим управлінським персоналом вважається голова правління (та/або члени 

правління) та директори департаментів, відповідальні за фінансовий напрям діяльності 

Телерадіокомпанії. 

8. Нематеріальні активи 

Протягом 2019 року Телерадіокомпанією були отримані активи від Шведського 

Посольства та агентства SIDA в рамках договірного Проєкту між Урядом України та Урядом 

Королівства Швеції щодо загальних умов технічної та фінансової співпраці, підписаного 

29 серпня 2007 року.  

У рамках Проєкту «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення в Україні» 

Телерадіокомпанією було отримано обладнання на загальну суму 7 274 тис. грн.  

Також були отримані гранти DEUTSCE WELLE та КІМОНІКС на загальну суму 5 249 тис. 

грн. 

Це вплинуло на збільшення капіталу підприємства.  

Права постійного користування 

Земельні ділянки товариства знаходяться на праві постійного користування та формують 

значну частину активів підприємства. Загальна площа земельних ділянок становить 349 407,14 

квадратних метрів. 
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8. Нематеріальні активи 
         

 

Право 

користування 

майном 

Право на 

комерційні 

позначення 

Право на 

об’єкти 

промислової 

власності 

Авторське 

право та 

суміжні з ним 

права 

Право на знаки 

для товарів і 

послуг 

Інші 

нематеріальні 

активи 
Всього 

Первісна вартість        

На 31 грудня 2018 року 347 320  43  45  204 177  19  75 051  626 655  

Надходження    22 330   1 222  23 552 

гранти    833   9  842 

за власні кошти    21 497   1 213 22 710 

Інши зміни -6   147  7 148 

Вибуття    179 039   874  179 913 

На 31 грудня 2019 року 347 314 43 45 47 615 19 75 406 470 442 

        

Амортизація та зменшення 

корисності        

На 31 грудня 2018 року 1 488 19 10 92 284 5 63 888 157 694 

Нараховано за період  4 3 34 704 3 6 752 41 466 

Вибуття    178 990  711 179 701 

Інші зміни    72 388  (6) 72 382 

На 31 грудня 2019 року 1 488 23 13 20 386 8 69 923 91 841 

        

Чиста балансова вартість        

На 31 грудня 2018 року 345 832 24 35 111 893 14 11 163 468 961 

На 31 грудня 2019 року 345 826 20 32 27 229 11 5 483 378 601 
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9. Основні засоби 

Надходження та вибуття 

Протягом 2019 року Телерадіокомпанія придбала основних засобів на суму 21 123 тис. 

грн. Вибуло основних засобів за рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року, на суму 5 427 тис. 

грн.  

Переоцінка основних засобів 

Активи ПАТ «НСТУ», а саме будинки та споруди, формують найбільшу частину 

статутного капіталу Телерадіокомпанії. Управлінський персонал прийняв рішення переоцінити 

групу активів «будинки та споруди» за ринковою вартістю. Оцінка основних засобів, а саме 

будинків та споруд, була проведена шляхом незалежного оцінювання станом на 31 грудня 2018, 

результати якої відображені у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2019 року 

За результатами переоцінки на 31 грудня 2018 року у звіті про фінансовий стан станом 

на 31 грудня 2019 відображена сума дооцінки 1 941 685 тис. грн., а сума уцінки відображена у 

складі інших витрат звіту про сукупний дохід у сумі 162 726 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31 грудня 2019 року становить 

18 434 тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 сума незавершених капітальних інвестицій становила 20 298 тис. 

грн. 

Щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ПАТ «НСТУ» 

Відповідно до Закону про Суспільне, постанов Кабінету Міністрів України від 7 

листопада 2014 року № 693 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», від 28 грудня 2016 року № 1039 «Про затвердження 

Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (далі – Статут) та від 05 серпня 2015 року № 567 «Деякі питання утворення публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», ПАТ «НСТУ» є 

юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України. 

Телерадіокомпанія є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого 

належать державі. Засновником Телерадіокомпанії є держава в особі Кабінету Міністрів 

України. Єдиним акціонером Телерадіокомпанії є держава в особі Держкомтелерадіо, що 

безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному 

капіталі Телерадіокомпанії. 

Відповідно до статті 24 Статуту Телерадіокомпанія має у власності майно, що внесене 

до її статутного капіталу, та інше майно, набуте нею на підставах, що не заборонені 

законодавством. Також за Телерадіокомпанією закріплено на праві господарського відання 

державне майно, що передане їй відповідно до законодавства.  

Тобто майно, внесене до статутного капіталу Телерадіокомпанії, є власністю товариства, 

якою Телерадіокомпанія володіє, користується та розпоряджається відповідно до мети своєї 

діяльності. Зазначене підтверджується статтями 115 та 329 Цивільного кодексу України, 

статтею 12 Закону України «Про господарські товариства», згідно з якими юридична особа 

публічного права є власником майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до 

статутного капіталу. 

З метою виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» Телерадіокомпанія вживає всіх заходів щодо проведення 

державної реєстрації права власності на майно, що увійшло до статутного капіталу.
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9. Основні засоби 

 

 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Пам’ятки 

архітектури, 

історичні 

споруди   
Інвестиційна 

нерухомість 
Машини та 

обладнання 
Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади та 

інвентар 

Інші основні засоби та 

інші необоротні 

матеріальні активи Всього  
Первісна вартість на 
31 грудня 2018 року 12 683 523  14 209  69 612  1 357 577  132 096  18 437  98 573  14 374 027  

 
Надходження 3 934    12 101   467  4 621  21 123  
Сума (дооцінка/уцінка)  (9 874 606 ) 5 323  (1 203)      (9 870 486)  
Інші зміни  (155 439 )  154 376 10 181    262  4 240  13 620  

Вибуття   5 300    127    5 427  
                  
На 31 грудня 2019 року 2 657 413  14 231 222 785  1 379 859  131 969  19 166  107 434  4 532 857  

         

Амортизація         

На 31 грудня 2018 року 11 691 368    1 190 300  124 947  15 498  78 380  13 100 493  

 

Нараховано за період 129 003    98 097  4 341  1 604  9 005  242 050  
Інші зміни  (1 032)   (1 450)  22  255 2 157  (48)  

Вибуття      84    84  

Інші зміни (переоцінка) (11 652 003)           (11 652 003)  
         

На 31 грудня 2019 року 167 336     1 286 947  129 226  17 357  89 542  1 690 408        

 

Чиста балансова вартість 
                

 

На 31 грудня 2018 року 992 155  14 209  69 612  167 277  7 149  2 939  20 193  1 273 534  

На 31 грудня 2019 року 2 490 077  14 231  222 785  92 912  2 743  1 809  17 892  2 842 449  
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10.  Запаси 

 

Запаси за рік складаються з таких компонентів: 

Примітка 3 2019 рік 2018 рік 

Сировина і матеріали 

 

11 638 10 639 

Запасні частини (за собівартістю) 8 085 7 250 

Паливно-мастильні матеріали (за собівартістю) 1 420 1 272 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 669 685 

Інші 

 

2 052 1 495 

 

Всього запаси 23 864 21 341 

 

Протягом періоду з 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року резерв під знецінення 

запасів був збільшений в сукупності на 328 тис. грн, частина запасів вибула за рахунок резерву 

створеного у 2018 році, інформація наведена нижче:  

Знецінення запасів 

 31.12.2019 31.12.2018 

Сальдо на кінець періоду 9 794 9 466 

Коригування ( 39 )  

Нарахування за 2019 рік 1 970  

Відновлення вартості запасів Х х 

Вартість запасів, вибуло за рахунок резерву 1 603  

 

Сума часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації в витратах за період з 

31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року відсутня.  

 

11. Інвестиційна нерухомість 
 

Відповідно до вимог Облікової політики ПАТ «НСТУ» Телерадіокомпанія застосовує 

модель оцінки за справедливою вартістю для визначення вартості інвестиційної нерухомості. 

Станом на 31 грудня 2019 року Телерадіокомпанія визначила майнові комплекси, які 

відповідають такому критерію та визначила їх як інвестиційна нерухомість. Переоцінка станом 

на 31 грудня 2018 року була проведена незалежним оцінювачем із застосуванням ринкового 

методу. 

Справедлива вартість об’єктів інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2019 року 

становить 222 785 тис. грн. Порівняно з балансовою вартістю до переоцінки сума становить 

69612 тис. грн.  
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12. Торгова та інша дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість  представлена таким чином: 

 

 

Станом на 31.12.2018: 

Примітка 4 

Довгострокова    Короткострокова      Разом 

Торгова дебіторська заборгованість  7 514 7 514 

Аванс  750 750 

Дебіторська заборгованість за податками, крім 

податку на прибуток 

 39 39 

Інша дебіторська заборгованість 430 425 2 678 433 103 

 

Разом дебіторська заборгованість на 31.12.2018 

 

430 425 

 

10 981 

 

441 406 

 

 

 

   

Станом на 31.12.2019: Довгострокова      Короткострокова     Разом 

 

Торгова дебіторська заборгованість  8 799 8 799 

Аванс  1 026 1 026 

Дебіторська заборгованість за податками, крім 

податку на прибуток 

 3 396 3 396 

Інша дебіторська заборгованість 430 425 3 426 433 851 

 

Разом дебіторська заборгованість на 31.12.2019 

 

430 425 

 

16 647 

 

447 072 

 

 

Аналіз дебіторської заборгованості, зроблений у розрізі юридичного статусу боржників 
 

 31.12.2019  31.12.2018 

Юридичні особи  445 507  440 338  

Фізичні особи 896  556  

Державні установи 669  512  

Всього 447 072 441 406  

 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки (в розрізі юридичного статусу боржників) 

 
 31.12.2018 31.12.2019 

Юридичні особи  17 976 22 227 

Фізичні особи 54 59 

Державні установи 32 32 

Всього 18 062 21 318 
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Категорія «поточна та непрострочена менше 30 днів заборгованість» для юридичних осіб 

включає заборгованість інших орендарів та замовників рекламного часу в ефірі, які здебільшого 

користуються послугами Телерадіокомпанії протягом тривалого часу та складається 

здебільшого з доходів.  

У 2019 році Телерадіокомпанія створила резерв під очікувані кредитні збитки на суму  3 

594 тис. грн.  

До складу довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 та на 

31.12.2019 року увійшли зобов’язання під фінансові гарантії щодо організації та проведення 

Пісенного конкурсу "Євробачення -2017" у сумі 430 425 тис. грн. 

Знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  

станом на 31 грудня 2018 року представлено таким чином: 

 

 

 

 

Дебіторська 

заборгованість до 

Знецінення 

 

 Знецінення 

Дебіторська 

заборгованість 

після 

знецінення 

Частка знеціненої 

дебіторської 

заборгованості 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги фізичних осіб 
556 (53) 503 10 % 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги юридичних осіб 
458 400 (17 977) 440 423 4 % 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги державних установ 
512 (32) 480 6% 

 

Всього дебіторська заборгованість 
 

459 468 

 

(18 062) 

 

441 406 

 

 

Знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  

на 31 грудня 2019 року представлено таким чином: 

 

 

 

(у тисячах гривень) 

Дебіторська 

заборгованість до 
знецінення 

 

Знецінення 

Дебіторська 

заборгованість 

після 
знецінення 

 Частка знеціненої 

дебіторської 

заборгованості 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги фізичних осіб 

896 (59) 837 7% 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги юридичних осіб: 
 

466 825  (21 227) 445 598 5% 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги державних установ: 

669               (32) 637 5% 

Всього дебіторська заборгованість 468 390 (21 318) 447  072  

 

Телерадіокомпанія застосовує спрощений підхід до створення резервів під очікувані 

кредитні збитки, передбачений МСФЗ 9, який дає змогу використання резерву під очікувані 

збитки за весь термін інструменту для всієї дебіторської заборгованості. 

Керівний склад Телерадіокомпанії вважає зміни не суттєвими, резерв під кредитні 

збитки не нараховувався. 
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Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за товари, роботи, послуги представлені 

таким чином: 
 

(у тисячах гривень) 2019 рік 2018 рік 
Резерв на початок року 18 062  –  
Збільшення резерву під очікувані кредитні збитки 3 594 18 062 
Зменшення резерву під очікувані кредитні збитки (338)  –  

Резерв на кінець року 21 318 18 062 

 

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість, видані 

аванси та інша дебіторська заборгованість є безпроцентними та погашаються в процесі 

звичайної діяльності. Сума зменшення резерву під очікувані кредитні збитки складається з 

погашення дебіторської заборгованості у сумі 338 тис. грн.  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

До іншої поточної дебіторської заборгованості Телерадіокомпанія відносить дебіторську 

заборгованість Фонду соціального страхування на виплату допомоги по тимчасовій 

непрацездатності та операцій за розрахунками з орендарями. Станом на 31 грудня 2019 року 

інша поточна дебіторська заборгованість становила 3 426 тис. грн, що порівняно з 31 грудня 

2018 року більше на 748 тис. грн.  

13. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівкових коштів, коштів в дорозі та 

грошові документи в національній валюті. 

Телерадіокомпанія розміщує кошти на депозитах та поточних рахунках в банках залежно 

від їхнього кредитного ризику. При виборі банку для розміщення депозиту Телерадіокомпанія 

враховує кредитний рейтинг контрагента, попередній досвід роботи з ним та процентну ставку, 

яку пропонує банк. 

Станом на 31 грудня 2019 року 99,98% грошових коштів Телерадіокомпанії розміщено у 

9 українських банках: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Кошти на банківських рахунках:   

АТ «Укргазбанк» 11 609  1 452  

АТ «Таскомбанк» - - 

Рахунок СЕА ПДВ 2 - 

АТ «Укргазбанк» (євро) -   1 662  

АТ «Урексімбанк» 763 356 

АТ «УКРСИББАНК» 7 39 

АТ «Державний ощадний банк України» 95 398 

АТ «Креді Агріколь Банк» 98 41 

АТ «КБ «Приватбанк» 1 955 1 357 

АТ «Альфа-банк» 174 - 

Інші рахунки   58 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 14 703 5 363 

Кошти на вкладному (депозитному) рахунку АТ «Укргазбанк», були розміщені під фіксовану 

процентну ставку у розмірі  2,5% річних. 
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14. Винагорода працівникам та пов’язані сторони 

Витрати Телерадіокомпанії на утримання персоналу є вагомою часткою в фінансовій 

звітності. Керівництво Телерадіокомпанії вважає це суттєвою інформацією та значущим для 

пояснення результатів діяльності компанії за цей період.  

Винагороди працівникам: 

 2019 рік 2018 рік 

Середня кількість працівників 
4 120 4 689 

адміністративно - управлінський персонал 
513 544 

Працівники 
3 607 4 145 

Витрати на оплату праці, у тому числі 
612 220 526 933 

адміністративно - управлінський персонал 
105 721 83 394 

Працівники 
506 499 443 539 

 

Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін 

Інформація є обов’язковою для розкриття. Ця інформація є суттєвою для привернення 

уваги до можливого впливу на фінансовий стан та прибуток чи збиток, спричиненого 

існуванням пов’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, у тому числі 

загальними зобов’язаннями між такими сторонами. До пов’язаних сторін  увійшли керівний 

склад та члени правління Телерадіокомпанії:  

 

 2019 рік 2018 рік 

Середня кількість працівників керівного складу  
7 7 

Голова правління 
1 1 

члени правління 
6 6 

Винагорода керівному складу: 
6 452 6 242 

Голова правління 
1 360 1 271 

члени правління 
5 092 4 971 

 

Також відповідно до судових рішень Телерадіокомпанія виплатила у 2018 році 174 тис. 

грн компенсації за трудовими спорами, що на 146 тис. грн менше порівняно з 2019 роком. 

Виплати здійснювалися за рахунок коштів від господарської діяльності. 

15. Власний капітал 

Статутний капітал 

Зареєстрований капітал Телерадіокомпанії становить 2 544 273 тис. грн та поділяється 

на 2 544 273 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн кожна. 100 % акцій 

Телерадіокомпанії належить державі. Станом на 31 грудня 2019 року неоплачений капітал 

відсутній. 
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Додатковий капітал 

Додатковий капітал на початок звітного періоду складається з майна, переданого 

ПАТ «НСТУ» на праві господарського відання, здійснення управління яким покладено на 

акціонера, а також земельних ділянок у Львівській, Одеській та Рівненській областях. 

Капітал у дооцінках 

У капіталі в дооцінках станом на 31.12.2019 відображена сума переоцінених активів, а 

саме група активів основних засобів «Будівлі та споруди» на загальну суму 1 941 685 тис. грн. 

У звітному періоді зміни в додатковому капіталі відбулися за рахунок безоплатно 

отриманих необоротних активів та дооцінки.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Відповідно до законодавства України чистий прибуток, одержаний після покриття всіх 

витрат, пов’язаних з діяльністю Телерадіокомпанії, сплати відсотків за кредитами банків, 

облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом 

податків і зборів, залишається у повному розпорядженні Телерадіокомпанії та розподіляється, 

зокрема, за такими напрямами: забезпечення створення власного продукту, зокрема на 

переоснащення засобів виробництва; підвищення кваліфікації журналістів, інших працівників, 

які беруть участь у створенні власного продукту; підвищення заробітної плати та покращення 

умов праці трудового колективу; придбання майнових прав (ліцензій) на об’єкти 

інтелектуальної власності, як зазначено у Статуті. Подальше використання резервів може бути 

законодавчо обмежено; суми, направлені на поповнення резервів, переважно мають бути 

використані на цілі, вказані, коли таке направлення відбувається. Розподіл прибутків 

українськими підприємствами відбувається із поточних або накопичених нерозподілених 

прибутків, але не із створених резервів. Телерадіокомпанія відповідно до закону не спрямовує 

частину чистого прибутку за підсумками календарного року на виплату дивідендів.  

16. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги  

та інша кредиторська заборгованість 

 Довгострокова  Короткострокова  Разом 

На 31.12.2018:  

Торгова кредиторська заборгованість  30 593 30 593 

Кредиторська заборгованість по 

податкам крім податку на прибуток - 6 180 6 180 

Інша кредиторська заборгованість 438 540 4 957 443 497 

Разом кредиторська заборгованість 438 540 41 730 480 270 

    

 Довгострокова  Короткострокова  Разом 

На 31.12.2019:  

Торгова кредиторська заборгованість  29 213 29 213 

Кредиторська заборгованість по 

податкам крім податку на прибуток - 39  39 

Інша кредиторська заборгованість 438 450 4 535 442 985 

Разом кредиторська заборгованість 438 450 33 787 472 237 

В довгострокову кредиторську заборгованість увійшли 7 497 тис. грн зобов’язання з 

оплати пені за несвоєчасне погашення кредиту, наданого Експортно-імпортним банком Японії 

згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 року № 539-р., а також 
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430 425 тис. грн. зобов'язання перед Кабінетом Міністрів та 528 тис.грн. безнадійна 

кредиторська заборгованість на непідконтрольній території України Донецької та Луганської 

областей. 

17. Активи та зобов’язання на тимчасово окупованій та непідконтрольній Україні 

територіях 

Телерадіокомпанія володіє активами та визнає зобов’язання на територіях Донецької та 

Луганської областей, де триває збройний конфлікт, та у Криму. Телерадіокомпанія не могла ані 

проводити діяльність із використанням цих активів, ані вивести їх на територію, підконтрольну 

Уряду України. 

Тому Телерадіокомпанія об’єднала відповідні активи та визнала резерв під знецінення 

загальної суми активів у 2018 році, що знаходяться на окупованих територіях (у Криму та на 

Сході України), станом на 31 грудня 2019 року, змін не відбулось: 

Автономна Республіка Крим: 

Необоротні активи  31.12.2019 31.12.2018 

Нематеріальні активи 63 63 

Основні засоби 26 314 26 314 

Інші необоротні активи 635 635 

Незавершене будівництво та не встановлене обладнання 2 641 2 641 

Загальна сума знецінення активів 29 653 29 653 

 

Неконтрольована територія Донецької та Луганської областей: 

 

 Необоротні активи 31.12.2019 31.12.2018 

Нематеріальні активи 1 845             1 845  

Основні засоби 26 447           26 447  
МНМА 414           414  

Разом 28 706 28 706 

Запаси 959 959  

Торгова та інша дебіторська заборгованість 286             286  

Загальна сума знецінення активів 29 951 29 951 

Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання (безнадійна) 528             528  

Зобов’язання на непідконтрольних територіях 528             528  

 

18. Поточні забезпечення 

 

Поточні забезпечення представлені таким чином: 
 31 грудня 31 грудня 

(у тисячах гривень) 2019 р. 2018 р. 

Забезпечення виплат відпусток  56 457 50 807 

Забезпечення  за судовими справами 251 404 - 

Всього поточних забезпечень 307 861 50 807 

 

У 2019 році керівництво Телерадіокомпанії переглянуло судові позови. Відповідно до 

переглянутих справ та відкритих проваджень Телерадіокомпанія нарахувала забезпечення під 
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судові витрати. У нарахування увійшли забезпечення за трудовими спорами 328 тис.грн. та 

справою стосовно EURONEWS SA – 251 076 тис.грн.. 

19. Інші податкові зобов’язання 

Нарахування по іншим податковим зобов’язанням за рік складаються з таких 

компонентів: 

 

 2019 рік 2018 рік 

Податкове зобов’язання з ПДВ 67 806 52 684 

Податковий кредит 51 973 44 368 

Нараховано  ПДВ 15 833 8 316 

Податок на землю 32 981 30 385 

Податок на доходи іноземних юридичних осіб 306  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки  

7 009 702 

Всього податки 56 129 39 403 

 

20. Структура доходів  

Структура доходів за рік має такий вигляд: 

 2019 рік 2018 рік 

Дохід від державної фінансової підтримки  960 062 803 725 

Дохід від оренди 17 697 6 463 

Дохід від курсової різниці  1 734 

Дохід від реклами 95 996 57 939 

Дохід від реалізації прав 1 032 79 242 

Дохід від одержаних грантів 16 492 42 

Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках 33 479 

Дохід від необоротних активів, придбаних за державні кошти, та 

субвенцій 

41 556  

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 3 088 419 

Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів 3 922  1 308 

Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів (гранти)  979 5 

Дохід від благодійної допомоги 1 035 56 

Інші доходи 23 159 5 312 

Всього  1 165 051 956 724 

 

Доходи від реалізації послуг із клієнтами за 2019 рік, що закінчилися 31 грудня 2019 

року, порівняно з 2018 роком збільшились на 49 291 тис. грн. 

Плата за оренду приміщення, а також плата за рекламні години в ефірі встановлюються 

на основі тарифів на послуги, затверджених Правлінням Телерадіокомпанії. 

Плата за надання послуг з реклами, що визнається після застосування МСФО 15, 

представлена разовими доходами при підключенні, що визнаються протягом очікуваного циклу 

договору. 
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21. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік складається з таких 

компонентів: 

 2019 рік 2018 рік 

Витрати на оплату праці  530 175 522 008 

Забезпечення виплат відпусток  57 842 0 

Амортизація 248 560 382 879 

Оплата послуг (виробництво) 69 279 30 255 

Оплата послуг (трансляція) 120 600 78 353 

Оплата комунальних послуг 33 746 32 041 

Витрати на відрядження 2 402 1 420 

Матеріали 11 943 17 448 

Витрати на оренду 4 414 2 489 

Інше 14 148 4 800 

Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       1 093 109 1 071 693 

 

22. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати за рік складаються з таких компонентів: 

 

 2019 рік 2018 рік  

Інформаційні, консультаційні та інші професійні 

послуги 

3 126 3 163 

Матеріали 1 018 1 031 

Витрати на оплату праці 135 404 109 108 

Податки 40 158 41 107 

Амортизаційні витрати 34 760 51 134 

Інші витрати 4 176 4 128 

Всього адміністративних витрат                             218 642      209 671 

 

23. Витрати на збут 

Витрати на збут за рік складаються з таких компонентів: 

 2019 рік 2018 рік 

Заробітна плата 24 835 14 323 

Професійні послуги 2 199 1 832 

Амортизаційні витрати 173 200 

Витрати на відрядження 35 2 

Інші витрати - 65 

Всього витрат на збут 27 242 16 422 
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24. Інший операційний дохід 

Інший операційний дохід за рік складається з таких компонентів: 

 

 2019 рік 2018 рік 

Кошти цільового фінансування та цільових 

надходжень 

975 148 804 289 

Лишки матеріальних цінностей - 393 

Послуги (відшкодування комунальних послуг 

орендарями) 

22 066 8 763 

Курсові різниці - 1 742 

Забезпечення виплат відпусток 14 921 - 

Інший дохід 5 828 82 527 

Всього інший операційних дохід 1 017 963 897 714 

 

25. Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за рік складаються з таких компонентів: 

 

 2019 рік 2018 рік 

Амортизаційні витрати 23 125 

Матеріали 50 - 

Витрати на заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам  

2 886 

 

1 921 

Інші витрати 3 989 6 725 

Резерв під судові витрати 170 - 

Сумнівні та безнадійні борги (РЕЗЕРВ) 2 252 - 

Виконання судових проваджень 7 941 585 

Втрати від операційних курсових різниць 549 2 985 

Втрати від знецінення запасів 1 780 - 

Нестачі та псування цінностей 8 - 

Збиток від вибуття необоротних активів - 88 

Штрафи, пені, неустойки 653 35 

Витрати соціального характеру 155 - 

Всього інші операційні витрати 20 456 12 464 

 

26. Фінансові доходи 

Фінансові доходи за рік складаються з таких компонентів: 

 

 2019 рік 2018 рік 

Процентні доходи 34 478 

Прибуток від курсових різниць 182  

Всього фінансові доходи 215 478 
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27. Умовні та контрактні зобов’язання  

Оподаткування 

Телерадіокомпанія здійснює більшу частину операцій в Україні, а тому дотримується 

вимог українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та 

регуляторна база, а також нормативна база з інших питань, зокрема валютного контролю та 

митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди 

чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих і центральних органів 

державної влади та інших державних органів. Випадки непослідовного тлумачення не є 

поодинокими. Управлінський персонал вважає, що розуміння ним положень законодавства, що 

регулюють діяльність Телерадіокомпанії, є правильним, і Телерадіокомпанія дотримувалася 

всіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або 

нараховані. 

Управлінський персонал сподівається, що має істотні аргументи для успішного 

уникнення можливих ускладнень, і не вважає, що ризик значніший, ніж ризики подібних 

підприємств в Україні. Якщо не вважається ймовірним, що виникнуть суттєві вимоги, 

забезпечення не нараховуються в цій фінансовій звітності. 

Юридичні ризики 

У процесі звичайної господарської діяльності Телерадіокомпанія виступає стороною 

різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що жодних суттєвих збитків щодо таких 

спорів у розмірі, що перевищить баланс нарахованих резервів у фінансовій звітності, не 

виникне. 

Строки і умови операцій з пов’язаними сторонами 

Операції купівлі-продажу з пов’язаними сторонами здійснюються за звичайними цінами, 

переважно такими, як і з непов’язаними постачальниками та покупцями. Непогашені залишки 

на кінець звітного періоду є незабезпеченими, безвідсотковими, з розрахунком грошовими 

коштами. Не було надано чи отримано жодних гарантій щодо дебіторської чи кредиторської 

заборгованості з пов’язаними сторонами. 

Компенсації провідному управлінському персоналу 

У 2019 році ключовий управлінський персонал у складі голови та членів правління ПАТ 

«НСТУ» склав 7 осіб, також фактичний склад Наглядової ради - 12 осіб. У 2019 році витрати на 

винагороду ключовому управлінському персоналу складалися з заробітної плати — 4 965,0 

тис.грн., оплати щорічних відпусток — 580,3 тис.грн., премій — 771,3 тис.грн. та інших виплат- 

135,0 тис.грн.. Отримання винагороди членами Наглядової ради не передбачено. 

 

28. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 Телерадіокомпанія має пов’язані між собою фінансові активи і фінансові зобов’язання. 

Ці активи і зобов'язання компанія отримала у 2017 році як правонаступник Національної 

телекомпанії України (далі - НТКУ) відповідно до акту приймання — передачі.  

 Фінансові активи отримані Телерадіокомпанією як дебіторська заборгованість у сумі 430 

425 000,00 грн., які були перераховані НТКУ в Укрексімбанк, якому було доручено придбати 

15 мільйонів євро та перерахувати їх на рахунок Європейської мовної спілки у Швейцарському 

банку як фінансову гарантію. За відсутності претензій фінансова гарантія (її невикористаний 

залишок) повинна бути повернута Телерадіокомпанії до 30.06.2017. Проте, у зв'язку з судовою 

справою з боку Євроньюз до НТКУ кошти, які були перераховані як фінансова гарантія, до 

цього часу не повернулись.   
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 Фінансові зобов'язання отримані Телерадіокомпанією як кредиторська заборгованість у 

сумі 430 425 000,00 грн. перед державним бюджетом України (Кабінет Міністрів України), який 

виділив зазначену суму коштів для оплати НТКУ фінансової гарантії Європейські мовній спілці 

у сумі 15 мільйонів євро. Зазначена заборгованість підлягає поверненню до державного 

бюджету після повернення Європейською мовною спілкою фінансової гарантії.  

29.  Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Телерадіокомпанія має різні фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська 

заборгованість, що виникають безпосередньо під час операційної діяльності. 

Телерадіокомпанія не бере участі в суттєвих операціях із використанням похідних 

фінансових інструментів, оскільки політика Телерадіокомпанії не передбачає здійснення таких 

операцій. Загальна програма управління ризиками Телерадіокомпанії сфокусована на 

згладжуванні ефекту непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і 

спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансові результати 

Телерадіокомпанії. 

Управління ризиками здійснюється фінансовими відділами Телерадіокомпанії. Основні 

ризики, притаманні фінансовим інструментам Телерадіокомпанії, включають валютний ризик, 

ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Підходи до управління кожним із цих 

ризиків представлені нижче. 

Ризик ліквідності 

Задачею Телерадіокомпанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та 

гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності 

Телерадіокомпанії, та умов кредитування, що надаються постачальниками. 

Телерадіокомпанія аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а 

також зобов’язання за строками погашення і планує грошові потоки залежно від очікуваних 

строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. 

За даними обліку, коефіцієнт поточної ліквідності станом на 31.12.2018 становив 0,18, а 

на кінець 2019 року відповідний показник зменшився і становив 0,14, що підтверджує непросту 

фінансову ситуацію Телерадіокомпанії щодо виконання своїх поточних зобов’язань. 

 

Валютний ризик 

Як і в багатьох інших сферах комерційної діяльності підприємств в Україні, іноземна 

валюта, а саме долар США, євро, швейцарський франк, японська єна відіграють важливу роль 

у комерційних операціях Телерадіокомпанії. Обмінні курси іноземних валют, в яких виражені 

фінансові активи та зобов’язання Телерадіокомпанії, до української гривні, встановлені НБУ на 

вказані дати, були такими: 

 Долар США ЄВРО 

Швейцарський 

франк Фунт 

31 грудня 2018 року 27,688264  31,714138  28,248096  35,131366  

31 грудня 2019 року 23,6862 26,4220 24,2711 31,0206 

 

Ризик операційної курсової різниці стосується монетарних активів та зобов’язань 

Телерадіокомпанії, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на 

валютному ринку. Такий ризик виникає при операціях купівлі/продажу в інших, ніж 

функціональна, валютах. Телерадіокомпанія не проводить операцій з метою хеджування 

валютних ризиків. 
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Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Телерадіокомпанію на значні 

кредитні ризики, включають здебільшого: грошові кошти та їх еквіваленти, депозити, торгову 

та іншу дебіторську заборгованість. Кредитний ризик Телерадіокомпанії відслідковується та 

аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Телерадіокомпанії 

вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення 

корисності активів. Максимальний кредитний ризик, присутній на 31 грудня 2018 року, 

дорівнює балансової вартості фінансових інструментів. 

Грошові кошти Телерадіокомпанії переважно розміщуються у великих державних 

надійних банках України. 

 

Процентний ризик 

Згідно із законодавством України можливості Телерадіокомпанії щодо хеджування 

валютного ризику є обмеженими, тому Телерадіокомпанія не хеджує свій валютний ризик. 

 

30. Непередбачувані зобов’язання 

Непередбачені податкові зобов’язання 

Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а 

також законодавство, яке зазнає частих змін, яке може застосовуватися ретроспективно, яке 

може тлумачитися по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. 

Нерідко виникають суперечності у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, 

обласною і державною податковою адміністрацією та між Національним банком України і 

Міністерством фінансів. 

Податкові декларації підлягають перевірці податковими органами, які за законом 

уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік 

залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом 

наступних трьох календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися 

відкритим довше. Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, якщо 

порівнювати з типовими ризиками, притаманними країнам із більш розвиненими системами 

оподаткування. 

Керівництво вважає, що Телерадіокомпанія зробила достатні нарахування в податкових 

зобов’язаннях, виходячи з чинного інтерпретації податкового законодавства України, 

офіційних заяв і судових рішень. Однак тлумачення законодавства відповідними органами 

влади можуть відрізнятися, і якщо органи влади зможуть довести правильність власних 

тлумачень, які не збігаються з позицією Телерадіокомпанії, то це може суттєво вплинути на цю 

фінансову звітність. На 31 грудня 2019 та 2018 років Телерадіокомпанією не було створено 

забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями. 

Судові справи 

У 2019 році Телерадіокомпанія виступала відповідачем у низці судових справ, з яких 

найбільш суттєвими є справи за трудовими спорами та EURONEWS SA. на загальну суму 

251 404 тис. грн. На звітну дату Телерадіокомпанія створила резерв (забезпечення) майбутніх 

витрат і платежів за судовими справами у зазначеній сумі.  
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31. Події після звітного періоду 

Постановою Державного виконавця у лютому 2020 року було накладено арешт на кошти 

Телерадіокомпанії, розміщених у банківських установах на суму 11 650 346,93 євро по справі з 

АТ “Євроньюз”, з яких 10 591 224 євро, що еквівалентно 251 076 179 (двохста п'ятдесяти одному 

мільйону сімдесяти шести тисячам ста сімдесяти дев'яти) грн. 58 коп., відповідно до постанови 

про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва підлягають стягеннню на 

користь АТ “Євроньюз”.  

Наразі Телерадіокомпанією вживаються заходи щодо виконання даної постанови шляхом 

внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка 

Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного 

акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року №30 в частині змін напрямів 

використання коштів для виконання виконавчого провадження.  

У разі виникнення істотних подій, які вимагають коригування, Телерадіокомпанія 

повинна коригувати суми, визнані у фінансовій звітності, чи визнавати статті, раніше не визнані 

у звітності. 

Коригування фінансової звітності вимагає тільки суттєва інформація, відсутність або 

спотворення якої може вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності, які 

приймаються на основі даних фінансової звітності. 

Коригування статей фінансової звітності здійснюється для розкриття впливу подій, які 

надають додаткову інформацію про умови, що існували на звітну дату, після дати балансу. 

Статті активів і зобов’язань коригуються за допомогою сторнування раніше зроблених 

облікових записів або шляхом здійснення додаткових записів в обліку звітного періоду. Ці 

коригуючі проведення відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій 

після дати балансу. 

Відповідні статті фінансової звітності підлягають коригуванню, якщо отримано 

інформацію про зменшення корисності активу на дату балансу або сума раніше визнаного 

збитку від зменшення корисності цього активу потребує коригування. Також слід вносити 

виправлення до відповідних статей фінансової звітності, якщо є рішення у судовій справі, 

прийняте після дати балансу, яке вимагає додаткового коригування або створення резерву. 

Не потребують коригування статті фінансових звітів за подіями, що відбуваються після 

дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати. Такі події слід розкривати в 

примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність 

користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. У примітках 

розкривається інформація про події після дати балансу у випадках реорганізації, придбання 

цілісного майнового комплексу, припинення операцій, що є основною діяльністю підприємства, 

втрати активів внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації, емісії 

цінних паперів, укладання контрактів про значні капітальні та фінансові інвестиції, прийняття 

законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства, зміни ставок податків на 

прибуток або законів щодо податків, прийнятих або оголошених після дати балансу, які 

впливають на поточні та відстрочені податкові активи та зобов’язання. 

Не здійснюється коригування сум, вказаних у фінансових звітах, і не розкривається 

інформація у примітках стосовно подій, які вказують на обставини, що виникли після дати 

балансу, у разі: 

 зниження ринкової вартості інвестицій (у період з дати балансу до дати, коли 

фінансові звіти затверджуються до оприлюднення); 

 прийняття рішення про ліквідацію підприємства (вимагає зміни облікової політики, а 

не коригування звітності). 
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Порівняння вимог вітчизняних і міжнародних стандартів щодо розкриття у фінансовій 

звітності інформації стосовно подій, що відбулися після дати балансу, але стосуються 

безпосередньо звітного періоду, дозволило систематизувати вказані події за ознакою 

необхідності розкриття даних у звітності: події, за якими слід коригувати статті фінансових 

звітів, події, які підлягають розкриттю у примітках і події, які визнаються у поточному обліку. 

Такий підхід, а також застосування порогу суттєвості при визначенні необхідності внесення 

виправлень у фінансові звіти дозволяє розширити сферу застосування професійного судження 

в обліковій справі для прийняття рішень. 
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