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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Директор    Бульба О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НОВА ПОШТА" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31316718 

4. Місцезнаходження: 03026, Україна, Голосiївський р-н, Київ, Столичне шосе, буд. 103, кор 1, 

пов. 9 

5. Міжміський код, телефон та факс: 067-400-90-75,  

6. Адреса електронної пошти: biguniak.ye@novaposhta.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): 30.04.2020, 380 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://novaposhta.ua/obligacii_polozhe

nnya_pro_razkryttya_infor_emit_zenny

h_paperyv_2826_ltu_ym_richna_ta_oso 30.04.2020 
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(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента  

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування  

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента  

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента  

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки 

емiтентом посада корпоративного секретаря не впроваджувалася.  

Роздiл "Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється, оскiльки виплата дивiдендiв та iнших 

доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не здiснювалась.  

Роздiл "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом" не заповнюється, оскiльки емiтент 

не є акцiонерним товариством.  

Роздiл "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

в разi їх звiльнення" не заповнюється, оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством.  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ТОВ "НОВА ПОШТА" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 19.01.2001 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 453200 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 27334 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

 53.20 - Iнша поштова та кур'єрська дiяльнiсть 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA133808050000 

3) поточний рахунок 

 UA133808050000 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA673808050000 

6) поточний рахунок 

 UA673808050000 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

№ Найменування фiлiї Код ЄДРПОУ фiлiї                         Мiсцезнаходження фiлiї 

1 Бiлоцеркiвська фiлiя 36454587                                           09108, Київська 

обл.,м. Бiла Церква, вул. 1-ша Радгоспна, 5  

2 Бiлгород- Днiстровська фiлiя 37439898                                           

67701, Одеська обл., м. Бiлгород-Днiстровський, вул. Маяковського, 59А 

3 Броварська фiлiя 36454608                                           07400, Київська 

обл., м. Бровари, вул. Олега Оникiєнка, 125  

4 Вiнницька фiлiя                            33964942                                           

21019, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Якова Шепеля, 1 



5 Днiпровська фiлiя 26370496                                           49050, 

Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Березинська, 58 

6 Житомирська фiлiя 33964502                                           10031, 

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Гранiтна, 16 

7 Запорiзька фiлiя 26469651                                            69057, 

Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Брянська, 8 

8 Iвано-Франкiвська фiлiя 34873940                                            76007, 

Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 8 

9 Київська фiлiя                            25965879                                            

04070, м. Київ, вул. Щекавицька, 46б 

10 Криворiзька фiлiя 33964440                                            50000, 

Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Окружна, 125 

11 Кропивницька фiлiя 34825860                                             25000, 

Кiровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Джерельна, 88 

12 Луцька фiлiя                            33964476                                            

3000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 

13 Львiвська фiлiя  26526857                                            79040, 

Львiвська обл., м. Львiв, вул. Гродоцька, 355/9 

14 Марiупольська фiлiя 34825834                                            87537, 

Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Купрiна, 10 

15 Миколаївська фiлiя 33531904                                            54000, 

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-Слобiдська, 62 

16 Одеська фiлiя                            26455465                                            

65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4 

17 Полтавська фiлiя 42866351                                            03875, 

Полтавська обл., Полтавський район, с. Щербанi, вул. Щербанiвський шлях, 6/1Б 

18 Рiвненська фiлiя 33964413                                            33018, 

Рiвненська обл., м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 109 А  

19 Сєверодонецька фiлiя 36454648                                            93400, 

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,вул. Федоренко, 10 

20 Слов'янська фiлiя 37440224                                            84100, 

Донецька обл., м. Слов'янськ, пров. Глекова, 2А 

21 Сумська фiлiя                            34874001                                            

40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Лiнiйна, 15 

22 Тернопiльська фiлiя 33964565                                            46400, 

Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Подiльська, 21  

23 Ужгородська фiлiя 35521772                                            88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Верещагiна, 16 

24 Харкiвська фiлiя 25866137                                            61001, 

Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 126  

25 Херсонська фiлiя 33531930                                            73000, 

Херсонська обл., м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км 

26 Хмельницька фiлiя 33715095                                            29015, 

Хмельницька обл., м. Хмельницький, проспект Миру, 99/101 

27 Черкаська фiлiя 34825897                                           18000, 

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1 

28 Чернiвецька фiлiя 33964591                                            58023, 

Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Руська, 248 О 

29 Чернiгiвська фiлiя 34873914                                            14000, 

Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, вул. Старобiлоруська, 77 

 



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) = 18496 фонд оплати 

працi = 3207503 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) (осiб) = на 31.12.2019 = 12 977 

фонд оплати працi - 3207503 тис грн 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство є членом Спiлки Українських Пiдприємцiв.  

Товариство не приймає участi у будь-яких асоцiацiях, консорцiумах, концернах, корпорацiях. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Емiтент не провадить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб - вiдсутнi 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Визнання доходiв 

Звичайнi операцiї Компанiї полягають у наданнi послуг експрес-доставки. Весь дохiд вiд 

звичайних операцiй, визнається як <Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> 

у окремому звiтi про сукупний дохiд. Усi iншi доходи вiдображаються як <Iншi операцiйнi 

доходи>. Чистий дохiд та iншi операцiйнi доходи визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд 

вiдповiдно до МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiєнтами>.  

 

Визнання витрат 

Витрати визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд, коли виникає зменшення майбутнiх 

економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, яке можна 

достовiрно оцiнити. 

Витрати за вiдсотками 

Витрати за вiдсотками та iншi витрати на позики для фiнансування будiвництва або виготовлення 

активiв капiталiзуються впродовж перiоду часу, який необхiдний для завершення та пiдготовки 

активу для його використання чи продажу. Всi iншi витрати на позики вiдображаються у витратах 

перiоду, в якому вони були понесенi. Фiнансовi витрати вiдображаються у окремому звiтi про 

сукупний дохiд окремим рядком <Фiнансовi витрати>. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi окремо, оцiнюються при первiсному визнаннi за вартiстю 

придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною 

вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.  



Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом впродовж строку корисного 

використання. Перiод амортизацiї та метод амортизацiї для нематерiальних активiв з обмеженим 

строком корисного використання переглядаються щонайменше наприкiнцi кожного звiтного 

перiоду. 

Збитки вiд знецiнення визнаються вiдповiдно до принципiв, описаних у роздiлi <Знецiнення 

необоротних активiв>.  

Нематерiальнi активи, на якi не впливають юридичнi, економiчнi, договiрнi чи iншi фактори, якi 

можуть обмежувати їх корисне використання, вважаються такими, що мають невизначений строк 

корисного використання. Вони не амортизуються, але перевiряються на предмет знецiнення 

щороку, або коли є ознаки знецiнення. 

 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю, зменшеною на суму накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення та умовною первiсною вартiстю, визначеною на 01 сiчня 

2017 року у зв'язку з переходом Компанiї до пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог 

МСФЗ, зменшеною на суму накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 

Витрати на позики, якi можуть бути прямо розподiленi на придбання, будiвництво або 

виробництво основних засобiв, капiталiзуються. Податки, що виникають у зв'язку з придбанням 

або виробництвом об'єктiв основних засобiв, включаються у первiсну вартiсть, якщо їх 

неможливо вiдшкодувати. 

Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, що 

подовжують їх термiн корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. 

Вартiсть ремонту та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають вищезазначеним 

критерiям капiталiзацiї, визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд у перiодi, в якому їх було 

понесено. 

Незавершене будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, в тому числi змiннi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Незавершене будiвництво 

не амортизується. Цi активи починають амортизувати з моменту початку використання в 

господарськiй дiяльностi на тiй же основi, що i амортизацiя iнших активiв. 

Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом впродовж визначеного строку корисного 

використання. 

Покращення орендованого майна амортизується впродовж коротшого з двох строкiв: строк 

оренди чи строк корисного використання. 

 

Знецiнення необоротних активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя аналiзує балансову вартiсть нематерiальних активiв, основних 

засобiв та активу в формi права користування на наявнiсть ознак знецiнення. Якщо такi ознаки 

iснують, проводиться тест на знецiнення, шляхом визначення очiкуваної суми вiдшкодування 

вiдповiдного активу та порiвняння її з балансовою вартiстю об'єкта.  

Вiдповiдно до МСБО 36, сума очiкуваного вiдшкодування - це справедлива вартiсть активу, за 

вирахуванням витрат на вибуття, та його вартостi при використаннi (теперiшня вартiсть оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд активу або вiд одиницi, що 

генерує грошовi потоки), залежно вiд того, яка з них є бiльшою. Ставка дисконту, яка 

використовується для визначення чистої приведеної вартостi - це ставка до оподаткування, що 

вiдображає поточнi ринковi умови. Якщо сума вiдшкодування не може бути визначена для 

окремого активу, то сума вiдшкодування визначається для найменшої iдентифiкованої групи 

активiв, до яких може бути вiднесено вiдповiдний актив та який генерує незалежнi грошовi потоки 

(одиниця, яка генерує грошовi потоки). Якщо сума вiдшкодування активу є нижчою, нiж його 

балансова вартiсть, то по такому активу визнається збиток вiд зменшення корисностi. У випадках, 

коли є ознаки, що збитку вiд зменшення корисностi активу вже нема, такий збиток слiд 

сторнувати до балансової вартостi, яка не перевищує суми очiкуваного вiдшкодування. Збiльшена 



балансова вартiсть, пов'язана зi сторнуванням збиткiв вiд знецiнення, обмежується сумою 

балансової вартостi, яка була б визначена (за вирахуванням амортизацiї), якщо ранiше не було 

визнано збитку вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається у окремому звiтi 

про сукупний дохiд. 

 

Оренда 

Оренда визнається, оцiнюється та подається вiдповiдно до МСФЗ 16 <Оренда>. Компанiя 

застосувала єдину облiкову модель, вiдповiдно до якої орендарi повиннi вiдображати активи i 

зобов'язання за всiма договорами оренди, з урахуванням виняткiв, перерахованих у стандартi 

станом на 1 сiчня 2019 року. 

Активи з права користування 

Компанiя визнає активи з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли базовий 

актив буде доступний для користування). На дату початку оренди активи з права користування 

оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть активiв з права користування включає суму визнаних 

орендних зобов'язань, понесених первiсних прямих витрат, орендних платежiв, здiйснених станом 

на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулiв до оренди та витрат на 

вiдновлення. 

Пiсля дати початку оренди активи з права користування оцiнюються за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi i коригуються на 

будь-яку переоцiнку орендних зобов'язань. 

Активи з права користування, як правило, амортизуються протягом меншого iз строкiв - строку 

очiкуваного корисного використання активу чи строку оренди на прямолiнiйнiй основi. Якщо 

наприкiнцi строку оренди до Компанiї переходить право власностi на орендований актив чи якщо 

Компанiя об?рунтовано впевнена що скористається можливiстю його придбання, актив з права 

користування амортизується протягом очiкуваного строку корисного використання базового 

активу. 

 

Оренднi зобов'язання 

На дату початку оренди Компанiя визнає зобов'язання з оренди, оцiненi за теперiшньою вартiстю 

орендних платежiв, що мають бути здiйсненi протягом строку оренди. Оренднi платежi 

включають фiксованi платежi за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають 

отриманню, змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, i суми, якi, як очiкується, 

будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної вартостi. До орендних платежiв також входить цiна 

виконання можливостi придбання, якщо Компанiя об?рунтовано впевнена у тому, що вона 

скористається такою можливiстю та  платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо 

строк оренди передбачає реалiзацiю орендарем можливостi припинити оренду. 

Змiннi оренднi платежi, якi не залежать вiд iндексу чи ставки, визнаються витратами у тому 

перiодi, коли настає подiя чи умова, що зумовлює такий платiж. 

При обчисленнi теперiшньої вартостi орендних платежiв Компанiя застосовує припустиму ставку 

вiдсотка в орендi. Якщо таку ставку не можна легко визначити, що, як правило, застосовно до 

оренди Компанiї, то Компанiя застосовує ставку додаткових запозичень - ставку вiдсотка, яку 

Компанiя сплатила б, щоб позичити на подiбний строк та з подiбним забезпеченням, кошти, якi 

необхiднi для того, щоб отримати актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за 

подiбних економiчних умов. Компанiя переоцiнює оренднi зобов'язання (i вносить вiдповiдне 

коригування у вiдповiдний актив у формi права користування), якщо змiнився строк оренди або 

змiнились суми орендних платежiв. 

Короткострокова оренда та оренда малоцiнних активiв 

Компанiя застосовує звiльнення щодо короткострокової оренди (тобто тих договорiв оренди, за 

якими строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше вiд дати початку оренди та якi не мiстять 

можливiсть її продовження). Компанiя також застосовує виключення iз застосування стандарту 

для оренди малоцiнних активiв щодо оренди офiсної технiки, яка розглядається як малоцiнна. 



Оренднi платежi за короткостроковою орендою та орендою малоцiнних активiв визнаються 

витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовий iнструмент - це будь-який договiр, який створює фiнансовий актив в одного суб'єкта 

господарювання та фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу в iншого суб'єкта 

господарювання. Фiнансовi активи включають, зокрема, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову 

дебiторську заборгованiсть, позики та iншу дебiторську заборгованiсть. Фiнансовi зобов'язання  

включають торгову кредиторську заборгованiсть, зобов'язання перед банками та iншими 

кредиторами, зобов'язання, з довгострокової оренди. 

Фiнансовi активи 

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi активи первiсно визнаються за витратами, що вiдносяться до придбання фiнансового 

активу. Придбання або реалiзацiя фiнансових активiв, якi потребують доставки активiв у 

встановлений час або конвенцiї на ринку (регулярнi торги), визнаються на дату продажу, тобто 

дату, коли Компанiя зобов'язується придбати або продати актив. 

Подальша оцiнка 

Фiнансовi активи облiковуються вiдповiдно до положень МСФЗ 9. Компанiя оцiнила бiзнес-

модель при первiсному визнаннi на дату набрання чинностi МСФЗ 9, 01 сiчня 2017 року, та 

застосовує ретроспективно до всiх фiнансових активiв. Також Компанiя оцiнила договiрнi 

грошовi потоки на предмет отримання виплат виключно за основною сумою боргу та вiдповiдних 

вiдсоткiв при первiсному визнаннi активу. За результатами аналiзу грошових потокiв та бiзнес-

моделi, Компанiя облiковує фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю.  

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Ця категорiя є найбiльш релевантною для Компанiї. Позики та дебiторська заборгованiсть - це 

непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котуються на 

активному ринку. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi активи згодом оцiнюються за 

амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням 

зменшення корисностi у вiдповiдностi до МСФЗ 9. Амортизована вартiсть розраховується з 

урахуванням будь-якого дисконту або премiї на придбання, комiсiй та витрат, що є невiд'ємною 

частиною ефективної вiдсоткової ставки. Амортизацiя за ефективною вiдсотковою ставкою 

включається до фiнансового доходу у окремому звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення 

визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат. 

 

Передплати 

Передплати облiковуються за первiсною вартiстю з вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Передплати належать до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено 

передплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передплати стосуються активу, 

який при первiсному визнаннi буде вiднесено до категорiї необоротних активiв. Передплати, 

здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як 

Компанiя отримала контроль над цим активом i, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя 

отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Якщо iснують ознаки того, що 

активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передплата, не будуть отриманi, балансова 

вартiсть передплати зменшується належним чином iз визнанням вiдповiдного збитку вiд 

знецiнення. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку, депозити за вимогою та iншi 

короткостроковi лiквiднi фiнансовi активи з первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв; 

вони вiдображаються за номiнальною вартiстю. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв  



Впровадження МСФЗ 9 призвело до змiн в облiку зменшення корисностi фiнансових активiв, та 

замiнює метод понесених збиткiв вiдповiдно до МСБО 39 на метод очiкуваних кредитних збиткiв 

за весь строк дiї фiнансового iнструменту. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає 

рiзницю мiж дисконтованими за первiсною ефективною ставкою контрактними грошовими 

потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує отримати. 

Для дебiторської заборгованостi та договiрних активiв Компанiя у вiдповiдностi до МСФЗ 9 

обрала спрощений пiдхiд i розрахувала очiкуванi кредитнi збитки, що вiдповiдають очiкуваним 

кредитним збиткам за весь термiн дiї. 

Застосування стандарту не мало значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

Списання фiнансових активiв  

Компанiя списує фiнансовий актив лише в тому випадку, якщо права на рух грошових потокiв за 

вiдповiдним контрактом припиняють дiю або якщо фiнансовий актив та вiдповiднi ризики та 

винагороди передаються iншiй органiзацiї. Якщо Компанiя не передає або не зберiгає всi основнi 

ризики та вигоди вiд володiння активом i продовжує керувати переданим активом, вона фiксує 

свою частку в активi та вiдповiдному зобов'язаннi у розмiрi можливого погашення вiдповiдних 

сум. Якщо Компанiя зберiгає всi основнi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим 

активом, вона продовжує облiк фiнансового активу та вiдображає забезпечений кредит за 

отриманим доходом. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi як кредити та позики, 

кредиторська заборгованiсть. 

Усi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, а у випадку кредитiв, 

позик та кредиторської заборгованостi за вирахуванням безпосередньо понесених транзакцiйних 

витрат. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а 

також кредити та позики. 

Торговi зобов'язання 

Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання облiковуються за амортизованою 

вартiстю. Справедлива вартiсть зобов'язань бiльшою чи меншою мiрою вiдповiдає їх балансовiй 

вартостi. 

Списання фiнансових зобов'язань 

Компанiя списує фiнансовi зобов'язання лише тодi, коли їх погашено, анульовано чи прострочено. 

 

Взаємозалiк  

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань робиться, i чиста сума вiдображається у окремiй 

фiнансовiй звiтностi лише тодi, коли є законне право на взаємозалiк визнаних сум, i є намiр або 

погасити на нетто основi, або реалiзувати актив та погасити зобов'язання одночасно. Це, як 

правило, не стосується угод по взаємозалiку, а пов'язанi активи та зобов'язання вiдображаються 

на брутто основi у окремому звiтi про фiнансовий стан. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються для всiх юридичних чи конструктивних зобов'язань перед третiми 

сторонами, що iснують на звiтну дату, якi виникли внаслiдок минулих подiй, i якi, як очiкується, 

призведуть до вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, суму яких можна достовiрно оцiнити. Вони 

вiдображають невизначенi зобов'язання, якi обраховуються за найкращою оцiнкою витрат, 

необхiдних для погашення зобов'язання. Забезпечення, термiни яких перевищують один рiк, 

дисконтуються за ринковою ставкою вiдсотка, яка вiдображає перiод погашення зобов'язання. 

Ефекти вiд змiни процентних ставок вiдображаються у чистих фiнансових доходах/витратах. 

 



Запаси 

Запаси - це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу , використовуються 

у виробничому процесi або для надання послуг. Запаси вiдображаються за меншою з двох 

величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з 

використанням середньозваженого методу. Оцiночнi резерви нараховуються на застарiлi запаси 

та запаси, з низькою оборотнiстю. 

 

Податок на на прибуток  

Податок на прибуток розраховується на пiдставi податкового законодавства України, що дiяло на 

звiтну дату. Податок на прибуток розраховується на основi фiнансових результатiв за рiк, 

скоригованих на статтi, якi не включаються до оподатковуваного доходу або не можуть бути 

вiднесенi до валових витрат. Податок розраховується за ставками, якi дiють на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових 

рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною 

для цiлей окремої фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, 

визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, а вiдстроченi податковi активи 

вiдображаються з урахуванням ступеня достатностi оподатковуваного доходу, що дозволяє 

використати тимчасовi рiзницi, пов'язанi з валовими витратами. 

Вiдстрочений податок розраховується за ставками податку, якi, iмовiрно, будуть застосовуватися 

при реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення пов'язаних iз ними зобов'язань. 

По активах та зобов'язаннях за вiдстроченими податками на прибуток робиться взаємозалiк, коли: 

а) Компанiя має законне право на взаємозалiк визнаних поточних податкових активiв та 

зобов'язань; 

б) Компанiя має намiр виконати розрахунки шляхом взаємозалiку зустрiчних вимог або 

одночасно продати актив та погасити зобов'язання; 

в) вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до податку на прибуток, який 

стягується одним i тим же податковим органом у кожному майбутньому перiодi, в якому 

передбачається погашати або вiдшкодовувати значну суму вiдстрочених податкових зобов'язань 

та активiв. 

Вiдстрочений податок на прибуток визнається у окремому звiтi про сукупний дохiд, за винятком 

випадкiв, коли це стосується позицiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу, або 

безпосередньо у власному капiталi. У цьому випадку вiдстрочений податок також визнається у 

складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у власному капiталi.Сегменти 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  



Основним видои послуг Компанiї є сервiс експрес доставки документiв, вантажiв та посилок для 

фiзичних осiб та бiзнесу. На сьогоднi <Нова Пошта> є лiдером логiстичного ринку країни, який 

забезпечує доступну та зручну доставку кожному клiєнту.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування  

Заходи: Придбання автоматизированного оборудования .  

Ефект: Збiльшити продуктивнiсть  

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,76.  

 

Заходи: Будiвництво логистических объектов.  

Ефект: зниження витрат на оренду.  

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,6 

 

Заходи: Придбання механiзованих систем.  

Ефект: Збiльшити продуктивнiсть 

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,4.  

 

Заходи: Придбання транспорту та основних засобiв для транспортування.  

Ефект: Збiльшити швидкiсть доставки, збiльшити продуктивнiсть.  

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,7 

 

Заходи: Вiдкриття нових вiддiлень, придбання основних засобiв для вiддiлень.  

Ефект: Збiльшити швидкiсть обслуговування, улучшить покрытие сети. 

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,5.  

 

Заходи: Придбання основних засобiв для пiдроздiлiв. 

Ефект: Створити середовище роботи мрiї.  

Iнвестицiї, млрд. грн.: 0,6.  

 

Заходи: Розробка та впровадження ПЗ та придбання IТ обладнання 

Ефект: Забезпечення роботи IT iнфраструктури, сервiси для Клiєнтiв.  

Iнвестицiї, млн. грн.: 0,4 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Отримано у стороннiх органiзацiй в орендне користування нежитлових примiщень - 2156 об'єктiв 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльностi емiтента можуть позначитися, у першу чергу, економiчнi наслiдки, викликанi 

тривалим карантином та обмеженням роботи бiльшостi суб'єктiв господарювання на всiй 

територiї України.  



Можливе зменшення фiнансового потенцiалу малого i середнього бiзнесу, який займає певну 

частку у структурi продажiв емiтента. Також можливе зниження купiвельної спроможностi 

населення, що може позначитися на затребуваностi послуг емiтента. 

Для зменшення впливу цих факторiв емiтент вживає таких заходiв: оптимiзацiя витрат та 

процесiв, розробка нових продуктiв, наприклад, доставка лiкарських та медичних виробiв, iнших 

товарiв першої необхiдностi тощо. 

Крiм того, ускладнює дiяльнiсть емiтента недосконале правове регулювання у сферах: 

- дистанцiйної торгiвлi лiками (дозвiл здiйснювати таку торгiвлю надано лiцензiатам наразi лише 

на перiод карантину, якi дiї планує Уряд у подальшому - невiдомо); 

- автомобiльних перевезень (зареєстровано законопроєкт, що передбачає обмеження дорожнього 

руху вантажних автомобiлiв у населених пунктах у певнi години; Мiнiстерством iнфраструктури 

України розроблено законопроєкт, який передбачає розширення перелiку послуг, що пiдлягають 

лiцензуванню). 

Для зменшення впливу цих факторiв ризику емiтент вживає таких заходiв: бере активну участь у 

робочих групах по розробцi законопроектiв, створених Мiнiстерством iнфраструктури України та 

iншими органами державної влади; вiдстоює свої iнтереси за допомогою громадських органiзацiй 

(СУП, АСС); розробляє альтернативнi схеми руху та використання транспорту тощо 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

ТОВ "Нова Пошта" має достатньо робочого капiталу для покриття операцiйної дiяльностi 

компанiї. Фiнансування великих iнвестицiйних проектiв вiдбувається за рахунок залучення 

коштiв рiзними кредитними iнструментами 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

вiдсутнi 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Основними стратегiчними напрямками розвитку  на 2020 рiк є:  

- з збiльшити доступнiсть за рахунок розвитку мережi,  

- запровадити новi продукти, - 

- полiпшити сервiс,  якiсть та швидкiсть,  

- автоматизувати процеси,  

- збiльшити пропускну здатнiсть iнфраструктури. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Розробки та дослiдження спрямованi на вдосконалення та впровадження iнновацiйних технологiй 

задiяних у всiх ланках ланцюга Продавець - Покупець, створення передового сервiсу 

обслуговування Клiєнта у всiх каналах взаємодiї з Клiєнтом, вдосконалення робочого середовища 

для створення працi-мрiї. Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк становить 9,3 

млн.грн. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 



вiдсутнi 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

Учасникiв 

Складається з двох учасникiв Компанiя "НП ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД", 

що належним чином заснована згiдно з 

законодавством Республiки Кiпр 

(зареєстрована 12 серпня 2016 року 

Департаментом реєстратора компанiй 

та офiцiйного лiквiдатора Мiнiстерства 

енергетики, торгiвлi, промисловостi та 

туризму Республiки Кiпр за номером ?? 

359091, з мiсцезнаходженням за 

адресою 56, Ставру, офiс 104, 2035 

Строволос, Нiкосiя, Кiпр (56, Stavrou, 

Office 104, 2035 Strovolos, Nicosia, 

Cyprus)) 

 

 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙД", 

iдентифiкацiйний код юридичної особи 

38901693, реєстрацiйний код за 

Реєстром 13300247, мiсцезнаходження: 

01001, м. Київ, вул. Велика 

Житомирська, будинок 6/11, кiмната 

307 

Директор одноосiбний Бульба Олександр Миколайович 

Ревiзор одноосiбний не обраний 

Наглядова рада складається з 7 членiв Троян Iгор Iванович  

 

Климов Вячеслав Валерiйович 

 

Поперешнюк Володимир Анатолiйович 

 

Поперешнюк Iнна Степанiвна 

 

Ольшанський Олександр Якович 

 

Савчук Володимир Павлович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор 
Бульба Олександр 

Миколайович 
1979 

вища, iнженер-

механiк 
19 

Директор, ТОВ "КМС" 

(37709860) 

16.04.2018, 2 

роки 

Опис: 
До компетенцiї Директора належить: 

- затвердження кошторисiв Товариства, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 

- пiдготовка та подання на розгляд Зборiв Учасникiв пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Зборiв 

Учасникiв; 

- надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Зборiв Учасникiв; 

- встановлення систем заохочення працiвникiв; 

- укладення колективного договору; 

- органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства; 

- прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; 

- ведення облiку кадрiв Товариства; 

- накладення стягнень на працiвникiв Товариства; 

- укладення договорiв, контрактiв, угод, вчинення iнших правочинiв з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; 

- здiйснення iнших повноважень, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Зборiв Учасникiв.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Вiдповiдно до трудового контракту, укладеного мiж Товариством та Бульбою 

О.М., iнформацiя про дохiд Директора Товариства є конфiденцiйною. Бульба О.М. згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї не надав. 

2 

Голова Наглядової ради Троян Iгор Iванович 1963 

вища, iнженер-

електромеханiк 

робототехнiчних 

систем 

37 
директор, Приватне 

пiдприємство "ОКСА" 

17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
 До компетенцiї Наглядової ради належить:  

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 



внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

3 

Член Наглядової ради 
Климов Вячеслав 

Валерiйович 
1975 

вища, Проектування 

авiацiйних двигунiв i 

енергетичних 

установок 

10 
Директор ТОВ <Нова 

Пошта> (31316718) 

17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
 До компетенцiї Наглядової ради належить:  

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

4 

Член Наглядової ради 
Поперешнюк Володимир 

Анатолiйович 
1975 

вища, Проектування 

авiацiйних двигунiв i 

енергетичних 

установок 

10 

ТОВ <Пост Фiнанс>, посада - 

радник Генерального 

директора  

17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
 До компетенцiї Наглядової ради належить:  

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  



внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

5 

Член Наглядової ради 
Поперешнюк Iнна 

Степанiвна 
1974 

вища, Менеджмент 

органiзацiй 
17 

ТОВ <Пост Фiнанс>, посада -

адмiнiстративний директор 

17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
 До компетенцiї Наглядової ради належить:  

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

6 

Член Наглядової ради 
Ольшанський Олександр 

Якович 
1969 

вища, проектування 

автоматизованих 

систем 

36 - 
17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
  До компетенцiї Наглядової ради належить:  

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 



 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

7 

Головний бухгалтер Козак Вiкторiя Василiвна 1968 вища, фiнансит 33 

заступник Головного 

бухаглтера ТОВ "НОВА 

ПОШТА" (31316718) 

18.02.2019, 

необмежений 

строк 

Опис: 
Дотримує облiкову полiтику пiдприємства. Органiзовує контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 

операцiй. Виконує наступнi завдання i обов'язки: - Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних принципiв, 

встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i 

технологiї обробки облiкових даних. - Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходячи iз структури i особливостей дiяльностi 

пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського 

облiку всiх господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї з порядком документообiгу. - Здiйснює заходи 

щодо надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi пiдприємства. - Забезпечує 

складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової i статистичної звiтностi пiдприємства i її надання у встановленi термiни 

вiдповiдним органам. - За узгодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, соцiальних внескiв, передбачених 

законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. - Здiйснює контроль за веденням касових 

операцiй, рацiональним i ефективним використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв. - Приймає необхiднi заходи для попередження 

несанкцiонованого виправлення записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку. - Забезпечувати захист iнтересiв пiдприємства 

при перевiрках податковими органами. - Забезпечує зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, а 

також їх передачу в установленому порядку в архiв. - Приймає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання засобiв i товарно-

матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. - Органiзовує проведення iнвентаризацiй i бере участь в 

оформленнi їх результатiв, контролює передачу в необхiдних випадках матерiалiв про недолiк i розкрадання засобiв i товарно-матерiальних 

цiнностей в слiдчi i судовi органи. - Бере участь в розробцi заходiв по забезпеченню дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни. - 

Проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб по питаннях облiку i збереження цiнностей, якi знаходяться у них на вiдповiдальному 

зберiганнi. - Повiдомляє директора пiдприємства про всi виявленi недолiки в роботi департаменту бухгалтерського облiку пiдприємства, з 

поясненням причин виникнення i пропозицiями щодо їх усунення. - Надає методичну допомогу працiвникам пiдприємства по питаннях 

бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу. - Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової 

дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв i усунення втрат вiд 

нерацiонального використання ресурсiв. - Забезпечує впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням 

особливостей дiяльностi пiдприємства. 
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Член Наглядової ради Савчук Володимир Павлович 1948 
вища, виробництво 

лiтальних апаратiв 
37 особа не надала iнофрмацiю 

17.01.2019, 1 

рiк 

Опис: 
До компетенцiї Наглядової ради належить:  

 

- право прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;  

 

право пiдготовки порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв, право прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного;  



 

внесення пропозицiй, пiдготовка та подача на затвердження Загальним зборам умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, внесення 

пропозицiй щодо встановлення розмiру винагороди останнього; 

 

- внесення пропозицiй Загальним зборам щодо прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;  

 

внесення пропозицiй Загальним зборам щодо проведення аудиту  Товариства; 

 

розгляд питань про доцiльнiсть участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, а 

також передача цих питань на розгляд Загальним зборам. 

 

- право iнiцiювання обрання та припинення повноважень Директора. 

 

 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

НП ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД НЕ 359091 
2035, Республiки Кiпр, Нiкосiя, 

56, Ставру, офiс 104, 
90 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ПРАЙД" 

38901693 

01001, Україна, Шевченкiвський 

р-н, Київ, вул. Велика 

Житомирська, будинок 6/11, 

кiмната 307 
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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

29.01.2019 03/2/2019 Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA400020

3350 

відсотко

ві 

1 000 300 000 Документ

арні 

іменні 

300 000 0

00 

22 18.08.202

0 

49 365 0

00 

22.08.2

020 

Опис 

Розмiщення облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв, 100% яких будуть спрямованi на: 

 

- придбання серверного обладнання для модернiзацiї IТ iнфраструктури складає 24% вiд суми емiсiї Облiгацiй; 

 

-придбання БДФ контейнерiв, контейнеровозiв та причепiв до них складає 26% вiд суми емiсiї Облiгацiй; 

 

-модернiзацiю мережi вiддiлень складає 50% вiд суми емiсiї Облiгацiй; 

 

Облiгацiї розмiщуються на позабiржовому ринку серед кола осiб, визначених Рiшенням про емiсiю облiгацiй ТОВ "Нова Пошта" серiї А  

 

Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде здiйснюватися за дорученням вiд iменi Емiтента Андеррайтером Акцiонерним 

товариством "Райффайзен Банк Аваль" у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. 

 

Випуск облiгацiй може бути погашено достроково протягом термiну їх обiгу за власною iнiцiативою Емiтента. В цьому випадку Емiтент приймає 

рiшення про дострокове погашення облiгацiй, в якому встановлює новi дати початку та дати закiнчення погашення облiгацiй. 

 

Пiсля чого персонально надсилає повiдомлення про прийнте рiшення щодо дострокового погашення облiгацiй власникам облiгацiй згiдно з даних 

реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на дату прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення 

всього випуску облiгацiй та розмiщує повiдомлення про дострокове погашення облагацiй на власному веб-сайтi (novaposhta.ua). Повiдомлення 



про прийняте рiшення щодо дострокового погашення облiгацiй повинно бути надiслано власникам облiгацiй не пiзнiше нiж за 10 (десять) робочих 

днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення облiгацiй забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв 

облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення. 

Власниковi облiгацiї (згiдно вищезгаданого реєстру) виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй, якi на дату початку дострокового погашення 

знаходяться у його власностi та вiдсотковий дохiд сума якого розраховується згiдно формули зазначеної у п.15.2 цього рiшення,. Дострокове 

погашення облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi. Послiдовнiсть дiй Емiтента та власникiв облiгацiй при достроковому 

погашеннi така ж сама, яка передбачена при своєчасному погашеннi облiгацiй. Рiшення про дострокове погашення емiсiї облiгацiй приймає 

Директор Товариства. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 489 343 
1 176 13

3 
57 351 932 844 546 694 

2 108 97

7 

  будівлі та споруди 175 233 0 867 129 175 867 362 

  машини та обладнання 285 034 749 029 0 0 285 034 749 029 

  транспортні засоби 2 452 2 193 57 351 65 715 59 803 67 908 

  земельні ділянки 578 578 0 0 578 578 

  інші 201 104 424 100 0 0 201 104 424 100 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 489 343 
1 176 13

3 
57 351 932 844 546 694 

2 108 97

7 

Опис 

Об'єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами 

на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення за 

вирахуванням зносу. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 

методом, з урахуванням термiнiв корисної експлуатацiї основних 

засобiв. Основнi засоби використовуються стовiдсотково.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 271 410 488 456 

Статутний капітал (тис.грн) 453 453 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

453 453 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485. Рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить +1 270 

957 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 

кiнець попереднього перiоду становить + 488 003 тис. грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не менша вiд 

статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України 

дотримуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

Відсоток за 

користування 

коштами 

Дата 

погашення 



грн) (відсоток річних) 

Кредити банку X 246 171 X X 

у тому числі:  

кредит 07.03.2018 117 108 21,6 20.10.2024 

кредит 04.12.2018 4 541 16,86 05.06.2020 

кредит 04.12.2018 5 468 16,17 05.05.2020 

кредит 25.07.2019 119 054 20 05.05.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 300 000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 300 000 X X 

облiгацiї 29.01.2019 300 000 22 22.08.2020 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 50 458 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 3 300 040 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3 896 669 X X 

Опис Iншi зобов'язання та забезпечення товариства становлять: 

   

 - зобов'язання по орендi: 908075    

 - кредити та позики небанкiвських установ: 700365  

  

 - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : 

612206    

 - кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 

293361    

 - кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 

285201    

 - резерв невикористаних вiдпусток: 263346    

 - вiдсотки до сплати: 92075    

 - кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 42888

    

 - кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками: 

39440    

 - розрахунками зi страхування: 38619    

 - резерв за претензiями клiєнтiв: 14285    

 - доходи майбутнiх перiодiв: 1150    

 - iншi поточнi забезпечення: 4671    

 - iншi поточнi зобов'язання: 4358    

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, Адвокатське об'єднання «Пруденс» 



ім'я, по батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35243759 

Місцезнаходження 61072, Україна, Харківська обл., - р-н, 

Харкiв, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 

56, офiс 211 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380577860049 

Факс  

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання юридичних послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕЙКЕР 

ТIЛЛI Україна» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30373906 

Місцезнаходження 04112, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Грекова, буд. 3, кв. 9, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2091 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044-284-18-65 

Факс 044-284-18-66 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Надання послуг з аудиту фiнансової 

звiтностi Емiтента 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Емiтент користується послугами ПАТ 

"НДУ" передбачених договором про 

обслуговування випускiв цiнних 



паперiв. 

 



КОДИ 

Дата 10.02.2020 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Інша допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 
за КВЕД 52.29 

Середня кількість працівників: 27334 

Адреса, телефон: 03026 Київ, Столичне шосе, буд. 103, кор 1, пов. 9, 067-400-90-75 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 113 538 104 485 

    первісна вартість 1001 182 683 195 854 

    накопичена амортизація 1002 ( 69 145 ) ( 91 369 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 330 256 437 370 

Основні засоби 1010 546 694 2 108 977 

    первісна вартість 1011 906 067 3 101 898 

    знос 1012 ( 359 373 ) ( 992 921 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 100 639 100 639 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 57 406 89 651 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 36 668 38 995 

Усього за розділом I 1095 1 185 201 2 880 117 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 113 628 96 635 

Виробничі запаси 1101 112 609 96 635 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 1 019 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 534 697 445 265 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 142 669 172 415 

    з бюджетом 1135 40 891 21 600 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 14 015 29 833 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 840 437 587 721 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 213 380 921 223 

Готівка 1166 3 166 4 144 

Рахунки в банках 1167 49 745 680 375 

Витрати майбутніх періодів 1170 12 771 13 270 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 1 912 488 2 287 962 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 097 689 5 168 079 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 453 453 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 27 300 27 300 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 460 703 1 243 657 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 488 456 1 271 410 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 165 581 160 020 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 597 762 907 094 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 763 343 1 067 114 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 20 234 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 189 767 1 179 572 

    товари, роботи, послуги 1615 508 728 612 206 

    розрахунками з бюджетом 1620 285 853 343 819 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 50 049 50 458 

    розрахунками зі страхування 1625 22 451 38 619 

    розрахунками з оплати праці 1630 297 406 285 201 

    одержаними авансами 1635 49 916 42 888 

    розрахунками з учасниками 1640 182 000 39 440 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 284 071 282 302 

Доходи майбутніх періодів 1665 660 1 150 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 4 804 4 358 

Усього за розділом IІІ 1695 1 845 890 2 829 555 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 097 689 5 168 079 

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



КОДИ 

Дата 10.02.2020 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 13 453 318 10 515 739 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10 504 342 ) ( 8 550 741 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 2 948 976 1 964 998 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 145 518 124 853 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 244 681 ) ( 1 087 128 ) 

Витрати на збут 2150 ( 337 356 ) ( 247 477 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 488 313 ) ( 261 500 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 1 024 144 493 746 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 493 080 251 504 



Інші доходи 2240 0 16 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 429 857 ) ( 180 216 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 219 010 ) ( 54 399 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 868 357 510 651 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -85 403 -58 002 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 782 954 452 649 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 782 954 452 649 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 328 450 1 183 904 

Витрати на оплату праці 2505 4 202 519 3 527 543 

Відрахування на соціальні заходи 2510 824 113 686 604 

Амортизація 2515 675 301 131 360 

Інші операційні витрати 2520 5 544 309 4 617 435 

Разом 2550 12 574 692 10 146 846 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В



КОДИ 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 868 357 0 510 651 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 675 301 Х 131 360 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 1 769 134 681 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 155 787 0 3 493 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 63 223 Х 71 288 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 277 608 0 13 703 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 12 773 0 28 079 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 59 949 0 0 129 243 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 232 759 0 103 113 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 2 327 67 912 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 194 366 0 271 590 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 116 071 0 52 472 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 57 557 0 109 682 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 16 168 0 8 969 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 12 205 68 891 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 490 0 0 189 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 446 0 825 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 2 106 427 0 994 190 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 117 239 X 59 061 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 1 989 188 0 935 129 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 406 Х 3 056 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 74 166 Х 14 393 Х 

    дивідендів  3220 423 000 Х 196 963 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 226 063 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 997 651 X 544 739 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 397 120 X 586 010 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 671 136 0 916 337 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 1 020 000 Х 689 610 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 625 817 X 419 618 

    Сплату дивідендів   3355 Х 142 560 X 37 056 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 244 061 X 118 540 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 617 771 X 13 401 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 610 209 100 995 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 707 843 0 119 787 0 

Залишок коштів на початок року  3405 213 380 Х 93 593 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 921 223 0 213 380 0 

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 
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Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 453 0 27 300 0 460 703 0 0 488 456 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 453 0 27 300 0 460 703 0 0 488 456 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 782 954 0 0 782 954 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 782 954 0 0 782 954 

Залишок на кінець року  4300 453 0 27 300 0 1 243 657 0 0 1 271 410 

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

Фiнансова звiтнiсть складається з окремої фiнансової звiтностi ТОВ <НОВА ПОШТА> (надалi - 

Компанiя), яку було пiдготовано вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(надалi <МСФЗ>). 

Компанiю було створено вiдповiдно до законодавства України 23 сiчня 2001 року. Юридична 

адреса Компанiї: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9. 

NP Holdings Limited є материнською компанiєю ТОВ <НОВА ПОШТА>. ЇЇ зареєстровано 

вiдповiдно до законодавства Кiпру 12 серпня 2016 року. Юридична адреса: 56, Ставру, офiс 104, 

2035 Строволос, Нiкосiя, Кiпр. Частка неконтролюючих акцiонерiв в розмiрi 10% належить ПАТ 

ЗНВКIФ "ПРАЙД". Юридична адреса: 01025, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Велика 

Житомирська, буд. 6/11, кiмн. 307. 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками NP Holdings Limited є Поперешнюк Володимир 

Анатолiйович та Климов В'ячеслав Валерiйович. 

Компанiя є лiдером експрес-доставки по Українi. Компанiя здiйснює експрес-доставку 

документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв.  

Компанiя здiйснює дiяльнiсть через власнi фiлiї та вiддiлення партнерiв, що дозволяє збiльшити 

географiчне покриття без значних капiталовкладень у розширення мережi. 

Станом на 31 грудня 2019 року спiввiдношення власних та агентських вiддiлень становило 1 680 

та 4 374 вiдповiдно (31 грудня 2018: 1431 та 1240). 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, середня кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї з 

урахуванням сумiсникiв та осiб, якi знаходяться у декретнiй вiдпустцi, становила 27 334 осiб (31 

грудня 2018: 26 180 осiб). 

1. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Цю окрему фiнансову звiтнiсть було пiдготовано на основi бухгалтерських записiв Компанiї 

згiдно з МСФЗ. Окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї було пiдготовано вiдповiдно до принципу 

оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком основних засобiв та iнвестицiй у дочiрнi 

пiдприємства, якi вiдображено за умовною собiвартiстю, у зв'язку з переходом Компанiї до 

пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ станом на 01 сiчня 2017 року. 

Окрему фiнансову звiтнiсть представлено в українських гривнях (гривнях). Якщо не зазначено 

iнше, всi суми вiдображено у тисячах (тисячi гривень). 

Функцiональна валюта та валюта презентацiї  

Функцiональною валютою та валютою презентацiї є українська гривня. Операцiї в iноземнiй 

валютi перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення 

операцiй.  

Монетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в функцiональну валюту з 

використанням курсу НБУ на кiнець звiтного перiоду. 

Безперервнiсть дiяльностi  

Окрему фiнансову звiтнiсть складено на основi принципу безперервностi дiяльностi, за яким 

послуги надаються та зобов'язання погашаються в ходi звичайної дiяльностi.  

Станом на 31 грудня 2019 року поточнi зобов'язання перевищують поточнi активи на 541 593 тис. 

грн. в зв'язку з специфiкою бiзнесу Компанiї оборотнiсть оборотних активiв вище за оборотнiсть 

поточних зобов'язань. В 2019 роцi значна частина iнвестицiйної програми була реалiзована за 

рахунок власних коштiв. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Компанiя отримала чистий 

прибуток в розмiрi 782 954 тис. грн. i має позитивне значення чистого грошового потоку вiд 

операцiйної дiяльностi на суму  

Керiвництво вважає, що погашення зобов'язань вiдбуватиметься вчасно i буде фiнансуватися за 

рахунок доходiв вiд операцiйної дiяльностi або рефiнансуватись. 



Керiвництво вважає, що Компанiя має достатнi ресурси, щоб продовжувати функцiонувати в 

осяжному майбутньому. Окрема фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi потрiбно 

провести у випадку, якщо Компанiя не застосовуватиме припущення про безперервнiсть 

дiяльностi. 

2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Визнання доходiв 

Звичайнi операцiї Компанiї полягають у наданнi послуг експрес-доставки. Весь дохiд вiд 

звичайних операцiй, визнається як <Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> 

у окремому звiтi про сукупний дохiд. Усi iншi доходи вiдображаються як <Iншi операцiйнi 

доходи>. Чистий дохiд та iншi операцiйнi доходи визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд 

вiдповiдно до МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiєнтами>. Чистий дохiд визнається в сумi цiни 

угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку компанiя очiкує отримати в обмiн на 

передачу контролю над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, 

одержаних вiд iменi третiх сторiн. 

Термiни та визначення, представленi в МСФЗ 15 та застосованi Компанiєю пiд час пiдготовки цiєї 

окремої фiнансової звiтностi, є наступними: 

Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмiн на товари чи послуги, якi Компанiя 

передає клiєнту, коли це право обумовлено чимось iншим, нiж час. Станом на 31 грудня 2019 сума 

таких активiв представлена в сумi торгової та iншої дебiторської заборгованостi окремого звiту 

про фiнансовий стан. 

Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клiєнтовi, за якi 

Компанiя отримала вiд клiєнта компенсацiю (або настав строк сплати такої суми). Станом на 31 

грудня 2019 року такi зобов'язання вiдображаються у статтi <Поточна кредиторська 

заборгованiсть за одержаними авансами> . 

Визнання витрат 

Витрати визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд, коли виникає зменшення майбутнiх 

економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, яке можна 

достовiрно оцiнити. Витрати визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд на основi 

безпосереднього зв'язку мiж понесеними витратами та заробленим доходом вiд конкретних 

статей. Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується впродовж кiлькох звiтних перiодiв, 

витрати визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд на основi систематичного та 

рацiонального розподiлу. Витрати пов'язанi з використанням активiв, такi як амортизацiя, 

визнаються в звiтних перiодах, в яких спожито економiчнi вигоди, пов'язанi з цими об'єктами. 

Витрати визнаються одразу, коли видатки не дають майбутнiх економiчних вигiд або коли 

майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають критерiям визнання активом у окремому звiтi про 

фiнансовий стан. 

Витрати за вiдсотками 

Витрати за вiдсотками та iншi витрати на позики для фiнансування будiвництва або виготовлення 

активiв капiталiзуються впродовж перiоду часу, який необхiдний для завершення та пiдготовки 

активу для його використання чи продажу. Всi iншi витрати на позики вiдображаються у витратах 

перiоду, в якому вони були понесенi. Фiнансовi витрати вiдображаються у окремому звiтi про 

сукупний дохiд окремим рядком <Фiнансовi витрати>. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi окремо, оцiнюються при первiсному визнаннi за вартiстю 

придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною 

вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.  

Термiн корисного використання нематерiальних активiв представлено у таблицi нижче: 

    Роки 

Програмне забезпечення i лiцензiї  Вiд 1 до 10 

Iншi нематерiальнi активи   Вiд 1 до 7 

Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом впродовж строку корисного 



використання. Перiод амортизацiї та метод амортизацiї для нематерiальних активiв з обмеженим 

строком корисного використання переглядаються щонайменше наприкiнцi кожного звiтного 

перiоду. 

Збитки вiд знецiнення визнаються вiдповiдно до принципiв, описаних у роздiлi <Знецiнення 

необоротних активiв>.  

Нематерiальнi активи, на якi не впливають юридичнi, економiчнi, договiрнi чи iншi фактори, якi 

можуть обмежувати їх корисне використання, вважаються такими, що мають невизначений строк 

корисного використання. Вони не амортизуються, але перевiряються на предмет знецiнення 

щороку, або коли є ознаки знецiнення. 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю, зменшеною на суму накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення та умовною первiсною вартiстю, визначеною на 01 сiчня 

2017 року у зв'язку з переходом Компанiї до пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог 

МСФЗ, зменшеною на суму накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 

Витрати на позики, якi можуть бути прямо розподiленi на придбання, будiвництво або 

виробництво основних засобiв, капiталiзуються. Податки, що виникають у зв'язку з придбанням 

або виробництвом об'єктiв основних засобiв, включаються у первiсну вартiсть, якщо їх 

неможливо вiдшкодувати. 

Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, що 

подовжують їх термiн корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. 

Вартiсть ремонту та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають вищезазначеним 

критерiям капiталiзацiї, визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд у перiодi, в якому їх було 

понесено. 

Незавершене будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, в тому числi змiннi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Незавершене будiвництво 

не амортизується. Цi активи починають амортизувати з моменту початку використання в 

господарськiй дiяльностi на тiй же основi, що i амортизацiя iнших активiв. 

Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом впродовж визначеного строку корисного 

використання, який наведено в таблицi: 

    Роки* 

Будiвлi  Вiд 20 до 100 

Технiчне обладнання та устаткування  Вiд 2 до 12 

IТ системи  Вiд 2 до 7 

Транспортнi засоби  Вiд 5 до 10 

Iнше операцiйне та офiсне обладнання   Вiд 2 до 20 

* Строк корисного використання вiдображає максимальний перiод, визначений Компанiєю. 

Фактичний строк корисного використання може бути меншим через договiрнi умови або iншi 

особливi фактори, такi як час та мiсце розташування. 

Покращення орендованого майна амортизується впродовж коротшого з двох строкiв: строк 

оренди чи строк корисного використання. 

Знецiнення необоротних активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя аналiзує балансову вартiсть нематерiальних активiв, основних 

засобiв та активу в формi права користування на наявнiсть ознак знецiнення. Якщо такi ознаки 

iснують, проводиться тест на знецiнення, шляхом визначення очiкуваної суми вiдшкодування 

вiдповiдного активу та порiвняння її з балансовою вартiстю об'єкта.  

Вiдповiдно до МСБО 36, сума очiкуваного вiдшкодування - це справедлива вартiсть активу, за 

вирахуванням витрат на вибуття, та його вартостi при використаннi (теперiшня вартiсть оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд активу або вiд одиницi, що 

генерує грошовi потоки), залежно вiд того, яка з них є бiльшою. Ставка дисконту, яка 

використовується для визначення чистої приведеної вартостi - це ставка до оподаткування, що 

вiдображає поточнi ринковi умови. Якщо сума вiдшкодування не може бути визначена для 



окремого активу, то сума вiдшкодування визначається для найменшої iдентифiкованої групи 

активiв, до яких може бути вiднесено вiдповiдний актив та який генерує незалежнi грошовi потоки 

(одиниця, яка генерує грошовi потоки). Якщо сума вiдшкодування активу є нижчою, нiж його 

балансова вартiсть, то по такому активу визнається збиток вiд зменшення корисностi. У випадках, 

коли є ознаки, що збитку вiд зменшення корисностi активу вже нема, такий збиток слiд 

сторнувати до балансової вартостi, яка не перевищує суми очiкуваного вiдшкодування. Збiльшена 

балансова вартiсть, пов'язана зi сторнуванням збиткiв вiд знецiнення, обмежується сумою 

балансової вартостi, яка була б визначена (за вирахуванням амортизацiї), якщо ранiше не було 

визнано збитку вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається у окремому звiтi 

про сукупний дохiд. 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї вiдображаються в окремiй фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю, 

зменшеною на суму збиткiв вiд знецiнення. При переходi на пiдготовку фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ, Компанiя вирiшила прийняти балансову вартiсть iнвестицiй згiдно з П(с)БО 

на 01 сiчня 2017 року в якостi їх умовної первiсної вартостi. 

Оренда 

Оренда визнається, оцiнюється та подається вiдповiдно до МСФЗ 16 <Оренда>. Компанiя 

застосувала єдину облiкову модель, вiдповiдно до якої орендарi повиннi вiдображати активи i 

зобов'язання за всiма договорами оренди, з урахуванням виняткiв, перерахованих у стандартi 

станом на 1 сiчня 2019 року. 

Активи з права користування 

Компанiя визнає активи з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли базовий 

актив буде доступний для користування). На дату початку оренди активи з права користування 

оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть активiв з права користування включає суму визнаних 

орендних зобов'язань, понесених первiсних прямих витрат, орендних платежiв, здiйснених станом 

на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулiв до оренди та витрат на 

вiдновлення. 

Пiсля дати початку оренди активи з права користування оцiнюються за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi i коригуються на 

будь-яку переоцiнку орендних зобов'язань. 

Активи з права користування, як правило, амортизуються протягом меншого iз строкiв - строку 

очiкуваного корисного використання активу чи строку оренди на прямолiнiйнiй основi. Якщо 

наприкiнцi строку оренди до Компанiї переходить право власностi на орендований актив чи якщо 

Компанiя об?рунтовано впевнена що скористається можливiстю його придбання, актив з права 

користування амортизується протягом очiкуваного строку корисного використання базового 

активу. 

Збитки вiд знецiнення визнаються вiдповiдно до принципiв, описаних у роздiлi <Знецiнення 

необоротних активiв>. 

Оренднi зобов'язання 

На дату початку оренди Компанiя визнає зобов'язання з оренди, оцiненi за теперiшньою вартiстю 

орендних платежiв, що мають бути здiйсненi протягом строку оренди. Оренднi платежi 

включають фiксованi платежi за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають 

отриманню, змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, i суми, якi, як очiкується, 

будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної вартостi. До орендних платежiв також входить цiна 

виконання можливостi придбання, якщо Компанiя об?рунтовано впевнена у тому, що вона 

скористається такою можливiстю та  платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо 

строк оренди передбачає реалiзацiю орендарем можливостi припинити оренду. 

Змiннi оренднi платежi, якi не залежать вiд iндексу чи ставки, визнаються витратами у тому 

перiодi, коли настає подiя чи умова, що зумовлює такий платiж. 

При обчисленнi теперiшньої вартостi орендних платежiв Компанiя застосовує припустиму ставку 

вiдсотка в орендi. Якщо таку ставку не можна легко визначити, що, як правило, застосовно до 



оренди Компанiї, то Компанiя застосовує ставку додаткових запозичень - ставку вiдсотка, яку 

Компанiя сплатила б, щоб позичити на подiбний строк та з подiбним забезпеченням, кошти, якi 

необхiднi для того, щоб отримати актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за 

подiбних економiчних умов. Компанiя переоцiнює оренднi зобов'язання (i вносить вiдповiдне 

коригування у вiдповiдний актив у формi права користування), якщо змiнився строк оренди або 

змiнились суми орендних платежiв. 

Короткострокова оренда та оренда малоцiнних активiв 

Компанiя застосовує звiльнення щодо короткострокової оренди (тобто тих договорiв оренди, за 

якими строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше вiд дати початку оренди та якi не мiстять 

можливiсть її продовження). Компанiя також застосовує виключення iз застосування стандарту 

для оренди малоцiнних активiв щодо оренди офiсної технiки, яка розглядається як малоцiнна. 

Оренднi платежi за короткостроковою орендою та орендою малоцiнних активiв визнаються 

витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Компанiя як орендодавець 

Оренда, в якiй Компанiя не передає суттєво всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на 

актив, класифiкується як операцiйна оренда. Доходи вiд оренди облiковуються на прямолiнiйнiй 

основi протягом строку оренди та включаються до доходу у звiтi про прибутки та збитки в зв'язку 

з їх операцiйним характером. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору 

операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi об'єкта оренди та визнаються протягом 

строку оренди на такiй самiй основi, як дохiд вiд оренди. Умовна орендна плата визнається 

доходом у тому перiодi, в якому вона отримана. 

Фiнансова оренда (полiтика застосовна до 1 сiчня 2019) 

Лiзинг - це договiр, у якому лiзингодавець передає орендаревi право користування активом 

впродовж певного перiоду в обмiн на платiж або ряд платежiв. Вiдповiдно до МСБО 17, 

бенефiцiарне право власностi на орендованi активи належить орендаревi, якщо орендар несе всi 

ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на орендований актив. У разi, коли 

бенефiцiарна власнiсть належить Компанiї як орендаревi, цей актив капiталiзується на дату, коли 

розпочинається використання, за справедливою вартiстю або за поточною вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв, якщо вона менша вiд справедливої вартостi. Зобов'язання за фiнансовим 

лiзингом в тiй самiй сумi визнається у довгострокових зобов'язаннях. В подальшому, лiзинг 

оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Методи амортизацiї та прогнозований строк корисної служби вiдповiдають тим, що i для 

аналогiчних придбаних активiв. 

Операцiйна оренда (полiтика застосовна до 1 сiчня 2019) 

Для операцiйної оренди, де Компанiя є орендарем, здiйсненi оренднi платежi визнаються як 

витрати на оренду. Витрати на оренду та дохiд визнаються за прямолiнiйним методом. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовий iнструмент - це будь-який договiр, який створює фiнансовий актив в одного суб'єкта 

господарювання та фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу в iншого суб'єкта 

господарювання. Фiнансовi активи включають, зокрема, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову 

дебiторську заборгованiсть, позики та iншу дебiторську заборгованiсть. Фiнансовi зобов'язання  

включають торгову кредиторську заборгованiсть, зобов'язання перед банками та iншими 

кредиторами, зобов'язання, з довгострокової оренди. 

Фiнансовi активи 

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi активи первiсно визнаються за витратами, що вiдносяться до придбання фiнансового 

активу. Придбання або реалiзацiя фiнансових активiв, якi потребують доставки активiв у 

встановлений час або конвенцiї на ринку (регулярнi торги), визнаються на дату продажу, тобто 

дату, коли Компанiя зобов'язується придбати або продати актив. 

Подальша оцiнка 

Фiнансовi активи облiковуються вiдповiдно до положень МСФЗ 9. Компанiя оцiнила бiзнес-



модель при первiсному визнаннi на дату набрання чинностi МСФЗ 9, 01 сiчня 2017 року, та 

застосовує ретроспективно до всiх фiнансових активiв. Також Компанiя оцiнила договiрнi 

грошовi потоки на предмет отримання виплат виключно за основною сумою боргу та вiдповiдних 

вiдсоткiв при первiсному визнаннi активу. За результатами аналiзу грошових потокiв та бiзнес-

моделi, Компанiя облiковує фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю.  

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Ця категорiя є найбiльш релевантною для Компанiї. Позики та дебiторська заборгованiсть - це 

непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котуються на 

активному ринку. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi активи згодом оцiнюються за 

амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням 

зменшення корисностi у вiдповiдностi до МСФЗ 9. Амортизована вартiсть розраховується з 

урахуванням будь-якого дисконту або премiї на придбання, комiсiй та витрат, що є невiд'ємною 

частиною ефективної вiдсоткової ставки. Амортизацiя за ефективною вiдсотковою ставкою 

включається до фiнансового доходу у окремому звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення 

визнаються у окремому звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат. 

Передплати 

Передплати облiковуються за первiсною вартiстю з вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Передплати належать до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено 

передплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передплати стосуються активу, 

який при первiсному визнаннi буде вiднесено до категорiї необоротних активiв. Передплати, 

здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як 

Компанiя отримала контроль над цим активом i, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя 

отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Якщо iснують ознаки того, що 

активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передплата, не будуть отриманi, балансова 

вартiсть передплати зменшується належним чином iз визнанням вiдповiдного збитку вiд 

знецiнення. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку, депозити за вимогою та iншi 

короткостроковi лiквiднi фiнансовi активи з первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв; 

вони вiдображаються за номiнальною вартiстю. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв  

Впровадження МСФЗ 9 призвело до змiн в облiку зменшення корисностi фiнансових активiв, та 

замiнює метод понесених збиткiв вiдповiдно до МСБО 39 на метод очiкуваних кредитних збиткiв 

за весь строк дiї фiнансового iнструменту. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає 

рiзницю мiж дисконтованими за первiсною ефективною ставкою контрактними грошовими 

потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує отримати. 

Для дебiторської заборгованостi та договiрних активiв Компанiя у вiдповiдностi до МСФЗ 9 

обрала спрощений пiдхiд i розрахувала очiкуванi кредитнi збитки, що вiдповiдають очiкуваним 

кредитним збиткам за весь термiн дiї. 

Застосування стандарту не мало значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Списання фiнансових активiв  

Компанiя списує фiнансовий актив лише в тому випадку, якщо права на рух грошових потокiв за 

вiдповiдним контрактом припиняють дiю або якщо фiнансовий актив та вiдповiднi ризики та 

винагороди передаються iншiй органiзацiї. Якщо Компанiя не передає або не зберiгає всi основнi 

ризики та вигоди вiд володiння активом i продовжує керувати переданим активом, вона фiксує 

свою частку в активi та вiдповiдному зобов'язаннi у розмiрi можливого погашення вiдповiдних 

сум. Якщо Компанiя зберiгає всi основнi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим 

активом, вона продовжує облiк фiнансового активу та вiдображає забезпечений кредит за 

отриманим доходом. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка  



Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi як кредити та позики, 

кредиторська заборгованiсть. 

Усi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, а у випадку кредитiв, 

позик та кредиторської заборгованостi за вирахуванням безпосередньо понесених транзакцiйних 

витрат. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а 

також кредити та позики. 

Торговi зобов'язання 

Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання облiковуються за амортизованою 

вартiстю. Справедлива вартiсть зобов'язань бiльшою чи меншою мiрою вiдповiдає їх балансовiй 

вартостi. 

Списання фiнансових зобов'язань 

Компанiя списує фiнансовi зобов'язання лише тодi, коли їх погашено, анульовано чи прострочено. 

 

 

Взаємозалiк  

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань робиться, i чиста сума вiдображається у окремiй 

фiнансовiй звiтностi лише тодi, коли є законне право на взаємозалiк визнаних сум, i є намiр або 

погасити на нетто основi, або реалiзувати актив та погасити зобов'язання одночасно. Це, як 

правило, не стосується угод по взаємозалiку, а пов'язанi активи та зобов'язання вiдображаються 

на брутто основi у окремому звiтi про фiнансовий стан. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються для всiх юридичних чи конструктивних зобов'язань перед третiми 

сторонами, що iснують на звiтну дату, якi виникли внаслiдок минулих подiй, i якi, як очiкується, 

призведуть до вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, суму яких можна достовiрно оцiнити. Вони 

вiдображають невизначенi зобов'язання, якi обраховуються за найкращою оцiнкою витрат, 

необхiдних для погашення зобов'язання. Забезпечення, термiни яких перевищують один рiк, 

дисконтуються за ринковою ставкою вiдсотка, яка вiдображає перiод погашення зобов'язання. 

Ефекти вiд змiни процентних ставок вiдображаються у чистих фiнансових доходах/витратах. 

Запаси 

Запаси - це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу , використовуються 

у виробничому процесi або для надання послуг. Запаси вiдображаються за меншою з двох 

величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з 

використанням середньозваженого методу. Оцiночнi резерви нараховуються на застарiлi запаси 

та запаси, з низькою оборотнiстю. 

Податок на додану вартiсть та податок на прибуток  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, ПДВ нараховувався iз застосуванням двох ставок: 20% 

- на обсяги внутрiшнiх продажiв та iмпорту товарiв, робiт i послуг на внутрiшньому ринку 

України та 0% - на експорт товарiв та надання робiт або послуг для використання за межами 

України. Податкове зобов'язання з ПДВ вiдображає загальну суму ПДВ, що стягується впродовж 

звiтного перiоду, i виникає за першою подiєю, датою вiдвантаження товарiв замовнику/надання 

послуги або датою отримання платежу вiд клiєнта. Податковий кредит з ПДВ - це сума, яку 

платник податку має право перекрити своїм зобов'язанням з ПДВ у звiтному перiодi. Вiдповiдно 

до законодавства України, право на податковий кредит виникає або на дату здiйснення оплати 

постачальнику або на дату одержання товару/послуги. 

Податок на прибуток розраховується на пiдставi податкового законодавства України, що дiяло на 

звiтну дату. Податок на прибуток розраховується на основi фiнансових результатiв за рiк, 

скоригованих на статтi, якi не включаються до оподатковуваного доходу або не можуть бути 

вiднесенi до валових витрат. Податок розраховується за ставками, якi дiють на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових 

рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною 



для цiлей окремої фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, 

визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, а вiдстроченi податковi активи 

вiдображаються з урахуванням ступеня достатностi оподатковуваного доходу, що дозволяє 

використати тимчасовi рiзницi, пов'язанi з валовими витратами. 

Вiдстрочений податок розраховується за ставками податку, якi, iмовiрно, будуть застосовуватися 

при реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення пов'язаних iз ними зобов'язань. 

По активах та зобов'язаннях за вiдстроченими податками на прибуток робиться взаємозалiк, коли: 

а) Компанiя має законне право на взаємозалiк визнаних поточних податкових активiв та 

зобов'язань; 

б) Компанiя має намiр виконати розрахунки шляхом взаємозалiку зустрiчних вимог або 

одночасно продати актив та погасити зобов'язання; 

в) вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до податку на прибуток, який 

стягується одним i тим же податковим органом у кожному майбутньому перiодi, в якому 

передбачається погашати або вiдшкодовувати значну суму вiдстрочених податкових зобов'язань 

та активiв. 

Вiдстрочений податок на прибуток визнається у окремому звiтi про сукупний дохiд, за винятком 

випадкiв, коли це стосується позицiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу, або 

безпосередньо у власному капiталi. У цьому випадку вiдстрочений податок також визнається у 

складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у власному капiталi.Сегменти 

Операцiйнi сегменти - це компоненти Компанiї, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, 

внаслiдок якої Компанiя може отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати 

регулярно переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у 

наявностi окрема фiнансова iнформацiя. Особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних 

рiшень, є операцiйний директор Компанiї. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в одному 

операцiйному сегментi - експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних 

вантажiв. 

Змiна презентацiї 

У 2019 роцi було прийнято рiшення змiнити формат представлення окремої фiнансової звiтностi. 

Керiвництво вважає, що вищезгадана презентацiя буде бiльш корисною для користувачiв цiєї 

окремої фiнансової звiтностi.Змiни презентацiї окремого звiту про сукупний дохiд за 2018 рiк 

були наступними: 

тис ГРН         

 

Стаття Наведено ранiше Реклас Нова презентацiя Стаття 

Iншi операцiйнi доходи 122 682 2 171 124 853 Iншi операцiйнi доходи 

Витрати на персонал (4 214 147) 4 214 147 -  

Витрати на транспортування (1 453 612) 1 453 612 -  

Винагорода партнерам (1 258 901) 1 258 901 -  

Матерiальнi витрати (1 183 904) 1 183 904 -  

Оренда (683 458) 683 458 -  

Амортизацiя (131 360) 131 360 -  

Iншi операцiйнi витрати (1 271 215) 1 271 215 -  

Неоперацiйна курсова рiзниця, нетто (2 461) 2 461 -  

 - (8 550 741) (8 550 741) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) 

 - (1 087 128) (1 087 128) Адмiнiстративнi витрати 

 - (247 477) (247 477) Витрати на збут 

 - (261 500) (261 500) Iншi операцiйнi витрати 

 - 16 16 Iншi доходи 

 - (54 399) (54 399) Iншi витрати 

 



 

 

Ефект змiни класифiкацiї на окремий звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року був 

наступним: 

тис ГРН         

 

Стаття Наведено ранiше Реклас Нова презентацiя Стаття 

Основнi засоби 839 391 (292 697) 546 694 Основнi засоби 

Нематерiальнi активи 151 284 (37 746) 113 538 Нематерiальнi активи 

  330 256 330 256 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Передплата за оренду 36 667 1 36 668 Iншi необоротнi активи 

Запаси 113 263 (654) 112 609 Виробничi запаси 

  1 019 1 019 Товари 

  142 669 142 669 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за 

виданими авансами 

  40 891 40 891 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  з бюджетом 

  14 015 14 015 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1 050 783 (210 346) 840 437 Iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть 

  12 771 12 771 Витрати майбутнiх перiодiв 

Всього реклас активи  179   

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 460 523 180 460 703

 Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 

Довгостроковi кредити та позики 763 343 (597 762) 165 581 Довгостроковi 

кредити банкiв  

  597 762 597 762 Iншi довгостроковi зобов'язання 

  20 234 20 234 Короткостроковi кредити банкiв 

Короткостроковi кредити та позики 210 001 (20 234) 189 767 Поточна 

кредиторська заборгованiсть за:     довгостроковими зобов'язаннями 

Iнша кредиторська заборгованiсть 611 042 (611 042) -  

Заборгованiсть з податку на прибуток 50 049 235 804 285 853   Поточна 

кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

  22 451 22 451      розрахунками зi страхування 

  297 406 297 406  Поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi 

  49 916 49 916 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

  660 660 Доходи майбутнiх перiодiв 

  4 804 4 804 Iншi поточнi зобов'язання 

Всього реклас зобов'язання  179   

3. ВИКОРИСТАННЯ СУДЖЕНЬ, ОЦIНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ 

Пiдготовка цiєї окремої фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва використання 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на звiтнi суми доходiв, витрат, активiв та 

зобов'язань та розкриття цих статей, а також умовних зобов'язань. Невизначенiсть щодо цих 

припущень та оцiнок може призвести до наслiдкiв, якi в майбутньому потребуватимуть суттєвих 

коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо якого застосовувались такi 

припущення та оцiнки.Оцiнки та припущення 

Умовна собiвартiсть основних засобiв 

На дату переходу до пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно вимог МСФЗ станом на 01 сiчня 2017 

року основнi засоби категорiї <земля та будiвлi> оцiненi за справедливою вартiстю. Сума такої 

оцiнки в подальшому вважатися умовною собiвартiстю цих активiв.  

Також при переходi на пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, Компанiя вирiшила 



прийняти балансову вартiсть iнвестицiй згiдно П(с)БО в якостi їх умовної первiсної вартостi. 

Зменшення корисностi основних засобiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть будь-яких ознак зменшення корисностi активу. 

Якщо такi ознаки iснують, Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу. Це вимагає оцiнки 

вартостi використання, одиниць що генерують грошовi потоки, до яких належить актив. 

Визначення збиткiв вiд знецiнення основних засобiв включає використання оцiнок, якi 

включають, але не обмежуються, причину, час та суму збиткiв вiд знецiнення. Знецiнення 

опирається на велику кiлькiсть факторiв, таких як, змiни у поточних конкурентних умовах, 

очiкування щодо зростання галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни наявностi фiнансування в 

майбутньому, технологiчне застарiвання, припинення дiяльностi, поточнi витрати на замiщення 

та iншi обставини, що можуть iдентифiкувати ознаки знецiнення. Визначення вартостi 

вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi кошти, передбачає використання прогнозу 

керiвництвом. Методи, якi використовуються для визначення справедливої вартостi, включають 

методи дисконтування на основi грошових потокiв, якi вимагають вiд Компанiї оцiнки очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, яка генерує грошовi кошти, а також вибiр належної 

ставки дисконту для пiдрахунку теперiшньої вартостi цих грошових потокiв. 

Термiн корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї  

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та методи амортизацiї, якi застосовуються 

до активу, переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд 

попереднiх оцiнок, змiни фiксуються як змiни бухгалтерських оцiнок. 

В 2019 роцi Компанiя переглянула максимальний термiн корисного використання по групi <Iнше 

операцiйне та офiсне обладнання>, причиною даного перегляду стало надходження нових об'єктiв 

основних засобiв, термiн корисного використання яких перевищує максимальний термiн 

корисного використання даної групи, який було встановлено ранiше. Даний перегляд призвiв до 

зменшення витрат з амортизацiї в сумi 8 143 тис. грн. в 2019 роцi. 

Визначення строку оренди за договорами з можливiстю поновлення та припинення - Компанiя як 

орендар 

Компанiя визначає строк оренди як невiдмовний строк оренди разом iз будь-якими перiодами, якi 

охоплюються можливiстю продовження оренди, якщо iснує об?рунтована впевненiсть у тому, що 

така можливiсть буде реалiзована, або будь-якими перiодами, якi охоплюються можливiстю 

припинення дiї оренди, якщо iснує об?рунтована впевненiсть у тому, що така можливiсть не буде 

реалiзована.  

Компанiєю укладено декiлька договорiв оренди, якi мiстять можливостi продовження та 

припинення. Компанiя застосовує судження при оцiнцi того, чи є об?рунтованою впевненiсть 

використання можливостi подовження чи припинення оренди. Тобто Компанiя враховує всi 

вiдповiднi фактори, якi створюють економiчний стимул для здiйснення подовження або 

припинення. Пiсля початку оренди Компанiя переоцiнює строк оренди, якщо сталася значна подiя 

або значна змiна обставин у межах її контролю, що впливає на здатнiсть Компанiї скористатися 

(не скористатися) можливiстю подовжити строк дiї договору (наприклад, здiйснення суттєвих 

полiпшень або суттєве пристосування орендованого активу, змiна бiзнес-стратегiї) 

Крiм того, перiоди, якi охоплюються можливiстю припинення, враховуються при визначеннi 

строку  

Оренда - Оцiнка ставки додаткових запозичень 

Якщо Компанiя не може легко визначити процентну ставку, що мiститься в договорi оренди, для 

визначення орендних зобов'язань використовується власна ставка додаткових запозичень. Ставка 

додаткових запозичень - це вiдсоткова ставка, яку Компанiя сплатила б, щоб позичити на 

подiбний строк та з подiбним забезпеченням, кошти, якi необхiднi для того, щоб отримати актив, 

за вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних економiчних умов. Таким 

чином, додаткова ставка вiдображає, що Компанiя <сплатила б>, що, за умов вiдсутностi 

спостережних ставок або за необхiдностi коригування таких ставок для цiлей урахування строкiв 

та умов оренди, вимагає застосування оцiнок. 



Компанiя оцiнює ставку додаткових запозичень, використовуючи спостережнi вхiднi данi (такi як 

ринковi вiдсотковi ставки), коли вони доступнi, i застосовує певнi оцiнки, специфiчнi для суб'єкта 

господарювання. 

Податки 

Українське податкове законодавство може мати рiзне тлумачення та змiнюватися. Крiм того, 

тлумачення податковими органами податкового законодавства стосовно операцiй та дiяльностi 

Компанiї може не спiвпадати з думкою керiвництва. Як наслiдок, податковi органи можуть 

оскаржувати операцiї, а з Компанiї можуть стягувати суттєвi додатковi податки, штрафи та 

вiдсотки. Перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки податковими органами за податковими 

зобов'язаннями впродовж трьох календарних рокiв, що передують року перевiрки. За певних 

обставин, податковi перевiрки можуть покривати бiльшi перiоди. Станом на 31 грудня 2019 року, 

Керiвництво вважає, що тлумачення вiдповiдного законодавства є доречним, i, ймовiрно, 

податкова позицiя Компанiї стабiльна. 

Вiдстроченi податки 

Судження керiвництва необхiдне для розрахунку вiдстрочених податкiв. Вiдстроченi податковi 

активи визнаються в тiй мiрi, в якiй їх використання можливе. Використання вiдстрочених 

податкових активiв буде залежати вiд того, чи зможе Компанiя згенерувати достатнiй 

оподатковуваний дохiд. Рiзнi фактори використовуються для оцiнки iмовiрностi майбутнього 

використання вiдстрочених податкових активiв, включаючи минулi операцiйнi результати, 

операцiйний план, припинення права на використання накопичених податкових збиткiв 

попереднiх перiодiв та стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати 

вiдрiзняються вiд цих оцiнок, або якщо цi оцiнки коригуються в майбутнiх перiодах, фiнансовий 

стан, результати дiяльностi та грошовi потоки можуть мати негативний вплив. У випадку, якщо 

оцiнка майбутнього використання вказує на зменшення балансової вартостi вiдстрочених 

податкових активiв, це зменшення визнається у складi прибутку або збитку. 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає забезпечення пiд кредитнi збитки на кожну 

звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну та зважену за 

ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону можливих результатiв; (ii) часову 

вартiсть грошей; i (iii) об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, 

поточнi умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних 

витрат або зусиль станом на звiтну дату. 

Фiнансовi активи Компанiї, на якi поширюється модель очiкуваних кредитних збиткiв, 

передбачена МСФЗ 9, представленi торговою дебiторською заборгованiстю, iншою дебiторською 

заборгованiстю, грошима та їх еквiвалентами. Компанiя застосовує спрощений пiдхiд, 

передбачений в МСФЗ 9, до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, при якому застосовується 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн для всiєї торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi i активiв за договором. 

Судовi справи 

Компанiя застосовує суттєвi судження при оцiнцi та вiдображеннi резервiв та ризикiв 

непередбачених зобов'язань, пов'язаних iз судовими процесами та iншими невиплаченими 

вимогами, якi вирiшуються шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражу чи державного 

регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження потрiбне при оцiнцi ймовiрностi 

виставлення претензiї до Компанiї, а також при визначеннi розмiру остаточного розрахунку. Через 

невизначенiсть, властиву процесу оцiнювання, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятись вiд 

початкової оцiнки. Цi оцiнки можуть бути змiненi, оскiльки нова iнформацiя стає доступною, 

переважно з внутрiшнiх оцiнок. Перегляд таких оцiнок може суттєво вплинути на майбутнi 

операцiйнi результати. 

4. ЗМIНИ У МIЖНАРОДНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛIКУ ЗГIДНО З МСФЗ 

Застосування нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень 

Перерахованi нижче переглянутi стандарти, що застосовуються до дiяльностi Компанiї, вступили 



в силу з 01 сiчня 2019 року. 

МСФЗ 16 <Оренда> 

МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 Оренда, КТМФЗ 4 Визначення наявностi в угодi ознак оренди, ПКТ-

15 Операцiйна оренда - стимули та ПКТ-27 Визначення сутностi операцiй, що мають юридичну 

форму оренди. Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття 

iнформацiї про неї.  

МСФЗ 16 змiнює те, як Компанiя облiковує оренду, ранiше вiднесену до операцiйної оренди 

згiдно з МСБО 17, яка була позабалансовою та вимагає вiд орендарiв облiку всiх видiв оренди за 

єдиною балансовою моделлю. 

Бухгалтерський облiк орендодавця згiдно з МСФЗ 16 суттєво не змiнюється порiвняно з облiком 

вiдповiдно до МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як операцiйну чи 

фiнансову оренду, використовуючи аналогiчнi принципи, як у МСБО 17. Отже, МСФЗ 16 не 

впливає на оренду, якщо Компанiя є орендодавцем.  

Компанiя має договори оренди примiщень та транспортних засобiв та iншого обладнання. До 

прийняття МСФЗ 16 Компанiя класифiкувала кожну оренду (як орендар) на дату початку оренди 

як фiнансову або операцiйну оренду. Об'єкти операцiйної оренди не були капiталiзованi, а оренднi 

платежi визнавалися витратами у прибутку чи збитку прямолiнiйно протягом строку оренди. 

Будь-яка попередньо сплачена та нарахована орендна плата були визнанi вiдповiдно в статтях 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та Поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Облiкова полiтика, що застосовувалася до 1сiчня 2019 

року розкрита в Примiтцi 2 Основнi принципи облiкової полiтики. 

Компанiя застосувала МСФЗ 16, використовуючи модифiкований метод з датою першого 

застосування 1 сiчня 2019 року.  

Компанiя застосовує практичний прийом, який на дату першого застосування дозволяє 

застосовувати стандарт лише до договорiв, що ранiше були визначенi як оренда згiдно з МСБО 

17 та КТМФЗ 4. 

 

 

 

Наслiдок першого застосування МСФЗ 16 станом на 1 сiчня 2019 року представлений наступним 

чином: 

тис ГРН             

       

Вплив на активи, зобов'язання та власний капiтал станом на 1 сiчня 2019 року  Якби 

МСБО 17 все ще застосовувався  Коригування згiдно МСФЗ 16  Як 

представлено 

Основнi засоби  547 060  642 081  1 189 141 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами  142 669 

 (19 006)  123 663 

Чистий вплив на активи  689 729  623 075  1 312 804 

Iншi довгостроковi зобов'язання  597 762  249 104  846 866 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями  189 767

  373 971  563 738 

Чистий вплив на зобов'язання  787 529  623 075  1 410 604 

Нерозподiлений прибуток  460 703  -  460 703 

 

Пiсля прийняття МСФЗ 16 Компанiя застосувала єдиний пiдхiд визнання та оцiнки для всiєї 

оренди, крiм короткострокової оренди та оренди малоцiнних активiв. Стандарт передбачає 

конкретнi вимоги до переходу та практичнi прийоми, якi були застосованi Компанiєю. 

Оренда, ранiше класифiкована як фiнансова оренда 

На дату першого застосування Компанiя не змiнювала початкову балансову вартiсть визнаних 



активiв та зобов'язань за орендою, ранiше класифiкованою як фiнансова оренда (тобто активи з 

права користування та оренднi зобов'язання вiдповiдають активам та зобов'язанням за орендою, 

визнаним згiдно з МСБО 17). Вимоги МСФЗ 16 застосовуються до такої оренди починаючи з 1 

сiчня 2019 року. 

Оренда, ранiше облiковувана як операцiйна оренда 

Компанiя визнала активи з права користування та оренднi зобов'язання для тiєї оренди, що ранiше 

була класифiкована як операцiйна оренда, за винятком короткострокової оренди та оренди 

малоцiнних активiв. Активи з права користування визнанi за величиною, що дорiвнює орендному 

зобов'язанню, скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних 

платежiв, пов'язаних з цiєю орендою визнаних у звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед 

датою першого застосування. Зобов'язання з оренди визнанi за теперiшньою вартiстю не 

сплачених орендних платежiв, дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень на 

дату першого застосування. 

Компанiя застосувала наступнi наявнi практичнi прийоми: 

_ використання єдиної ставки дисконту до портфеля оренди з об?рунтовано подiбними 

характеристиками; 

_ використання власної оцiнки того, чи є оренда обтяжливою безпосередньо перед датою 

першого застосування; 

_ застосування виключення щодо короткострокової оренди, для якої строк оренди 

закiнчується протягом 12 мiсяцiв вiд дати першого застосування;  

_ виключення первiсних прямих витрат з оцiнки активу з права користування на дату 

першого застосування; 

_ використання iнформацiї, що стала вiдома пiзнiше, при визначеннi строку оренди, якщо 

договiр мiстить можливостi продовження або припинення оренди. 

На пiдставi вищезазначеного станом на 1 сiчня 2019 року: 

_ Активи з права користування у сумi 642 081 тис. грн. були визнанi та поданi у звiтi про 

фiнансовий стан у складi основних засобiв.  

_ Зобов'язання з оренди були визнанi в сумi 673 757 тис. грн, включаючи ранiше визнанi 

зобов'язання з фiнансової оренди. 

_ Припинено визнання передоплат в сумi 19 006 тис. грн. пов'язаних з операцiйною орендою, 

що визнавалась ранiше. 

Зобов'язання з оренди станом на 1 сiчня 2019 року узгоджуються з договiрними зобов'язаннями 

за операцiйною орендою станом на 31 грудня 2018 року наступним чином: 

тис ГРН     

   

Договiрнi зобов'язання щодо оренди станом на 31 грудня 2018 року  1 002 706 

Дисконтованi з використанням ставки додаткових запозичень на дату першого застосування  

 852 541 

Зобов'язання за фiнансовою орендою станом на 31 грудня 2018 року  50 682 

Короткострокова оренда та оренда малоцiнних активiв, що не визнається зобов'язанням 

 (229 466) 

Зобов'язання з оренди станом на 1 сiчня 2019 року  673 757 

Довгостроковi оренднi зобов'язання  286 766 

Короткостроковi оренднi зобов'язання  386 991 

 

Середньозважена ставка додаткових запозичень, застосована до договiрних зобов'язань з оренди 

станом на 1 сiчня 2019 року становила 21%. 

Пiсля випуску окремої фiнансової звiтностi станом на i за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 

керiвництво Компанiї виявило помилки у розкриттi майбутнiх орендних платежiв за договорами 

оренди примiщень в зв'язку з тим, що не всi конструктивнi зобов'язання були взятi до уваги при 

розрахунках та iнiцiювало перерахунок розкриття з метою виправлення цiєї помилки в розкриттях 



до даної фiнансової звiтностi. 

Ефект вiд перерахунку розкриття iнформацiї, поданого в окремiй фiнансовiй звiтностi станом на 

та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, наведено нижче. Договiрнi та конструктивнi 

зобов'язання щодо оренди примiщень станом на 31 грудня 2018 року: 

тис ГРН             

  Наведено ранiше  Ефект перерахунку  Перераховано 

Не бiльше одного року  567 822  56 312  624 134 

Бiльше одного року, але не бiльше п'яти рокiв  317 710  60 862  378 

572 

Бiльше п'яти рокiв  -  -  - 

Всього  885 532  117 174  1 002 706 

Перерахованi нижче переглянутi стандарти стали обов'язковими для Компанiї з 01 сiчня 2019 

року, але не зробили iстотного впливу на Компанiю: 

- Поправки до МСФЗ 19 <Планова поправка, виняток або врегулювання> (випущенi в груднi 2018 

року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати). 

- Поправки МСБО 28 <Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства> (випущенi в жовтнi 2017 

року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати). 

- Поправка до МСФЗ 9: Передоплата з негативною компенсацiєю (випущена в жовтнi 2017 року i 

набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 

- КIМФЗ тлумачення 23: Невизначенiсть стосовно оподаткування прибуткiв (випущенi в травнi 

2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати). 

- Щорiчне вдосконалення МСФЗ (цикл 2015 - 2017 рр.) (випущенi в сiчнi 2017 року i набирають 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 

Стандарти та Iнтерпретацiї випущенi, але якi не набрали чинностi 

Стандарти та iнтерпретацiї випущенi, але якi не набрали чинностi на дату затвердження окремої 

фiнансової звiтностi Компанiї, наведено нижче: 

Стандарти та Iнтерпретацiї Дата набрання чинностi 

МСФЗ 17 <Страховi контракти> 01 сiчня 2021 

Поправки до МСФЗ 10 <Консолiдована звiтнiсть> та МСБО 28 <Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi 

пiдприємства> Не визначено 

Поправки до МСФЗ 3 <Об'єднання бiзнесу> 01 сiчня 2020 

Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансової звiтностi> та МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки> 01 сiчня 2020 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi 01 сiчня 2020 

Щодо iнших стандартiв та iнтерпретацiй, менеджмент вважає, що їх прийняття не матиме 

iстотного впливу на фiнансовi звiти Компанiї в наступних перiодах. 

5. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) 

тис ГРН         

  2018  2019 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг  10 473 909  13 395 564 

Роялтi  41 830  57 754 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  10 515 739  13 

453 318 

Надання послуг включає виручку вiд доставки посилок i вантажiв. Компанiя як правило 

задовольняє свої зобов'язання щодо виконання в момент доставки посилок i вантажiв клiєнтам. 

Як правило оплата послуг Компанiї здiйснюється в момент вiдправлення або отримання посилок 

i вантажiв клiєнтом. 

Роялтi включає дохiд вiд послуг користування торговою маркою пов'язаною стороною, яке 



залежить вiд її чистого прибутку, та партнерами, яке залежить вiд вантажообiгу їх вiддiлень.  

В 2018 i 2019 роках виручка, отримана в результатi бартерних операцiй, вiдсутня. 

6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) 

тис ГРН         

  2018  2019 

Зарплата та пов'язанi з нею витрати  (3 420 640)  (4 093 522) 

Автопослуги  (1 453 408)  (1 656 582) 

Винагорода партнерам  (1 258 901)  (1 753 689) 

Матерiальнi витрати  (1 127 634)  (1 276 585) 

Амортизацiя  (93 694)  (589 624) 

Оренда  (633 442)  (298 404) 

Послуги аутсорсингу  (112 628)  (239 181) 

Послуги обрешетування  (175 995)  (191 436) 

Компенсацiя комунальних витрат  (96 510)  (121 856) 

Обслуговування та ремонт основних засобiв  (59 206)  (83 860) 

Iншi витрати  (118 683)  (199 603) 

Всього  (8 550 741)  (10 504 342) 

7. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Дохiд вiд оренди/суборенди  73 388  83 440 

Отриманi штрафи, пенi, неустойки  10 530  24 629 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг  4 650  11 821 

Дохiд вiд реалiзацiї маркетингових послуг  10 621  8 714 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг оренди обладнання  6 531  5 982 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв  5 427  4 611 

Iншi операцiйнi доходи  13 706  6 321 

Всього  124 853  145 518 

? 

8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Зарплата та пов'язанi з нею витрати  (638 481)  (701 351) 

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги  (112 003)  (142 882) 

Послуги аутсорсингу  (82 732)  (115 473) 

Оренда  (49 605)  (19 084) 

Матерiальнi витрати  (39 554)  (36 640) 

Послуги стороннiх органiзацiй  (37 048)  (58 656) 

Амортизацiя  (35 122)  (83 431) 

Супроводження iнформацiйних систем  (32 299)  (38 611) 

Послуги зв'язку  (32 255)  (12 019) 

Iншi витрати  (28 029)  (36 534) 

Всього  (1 087 128)  (1 244 681) 

9.  ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Зарплата та пов'язанi з нею витрати  (155 026)  (231 759) 

Витрати на рекламу та маркетинг  (65 145)  (73 697) 

Матерiальнi витрати  (16 716)  (15 225) 

Амортизацiя  (2 544)  (2 246) 

Iншi витрати  (8 046)  (14 429) 



Всього  (247 477)  (337 356) 

10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Витрати по претензiям  (142 367)  (208 164) 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги  (95 027)  (190 543) 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей  (13 544)  (22 414) 

Iншi витрати  (10 562)  (67 192) 

Всього  (261 500)  (488 313) 

11. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Дивiденди отриманi  196 963  423 000 

Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв  40 149  - 

Вiдсотки отриманi  14 392  70 080 

Всього  251 504  493 080 

12. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ 

тис ГРН         

  2018  2019 

Вiдсотковi витрати  (167 867)  (265 827) 

Витрати за договорами оренди  (12 349)  (164 030) 

Всього  (180 216)  (429 857) 

13. IНШI ВИТРАТИ 

Iншi витрати в 2019 роцi включають в себе безповоротну фiнансову допомогу, яка була видана 

пов'язаним компанiям в сумi 219 000 тис. грн. на розвиток нових напрямкiв дiяльностi та iншi 

витрати в сумi 10 тис. грн., (в 2018: неоперацiйнi курсовi рiзницi в сумi 2 461 тис. грн., втрати вiд 

надзвичайних подiй в сумi 50 621 тис. грн та iншi витрати в сумi 1 317 тис. грн.). 

 

 

14. ВИТРАТИ (ДОХIД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

тис ГРН         

  2018   2019 

Поточнi витрати з податку на прибуток  (87 819)  (117 648) 

Вiдстрочений податок на прибуток вiд тимчасових рiзниць  29 817  32 245 

Всього   (58 002)   (85 403) 

Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на ставку податку та витрат з податку на 

прибуток за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року, було представлено таким чином: 

тис ГРН         

  2018  2019 

Прибуток до оподаткування за ставкою 18%  510 651  868 357 

Очiкуваний податок на прибуток   (91 917)  (156 304) 

Звiльненi вiд оподаткування прибутки та витрати, що не пiдлягають вирахуванню  33 

915  70 901 

Витрати з податку на прибуток   (58 002)    

       (85 403) 

  

15. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Рух основних засобiв за 2018 рiк був наступним: 

тис ГРН  Земля та будiвлi  Технiчне обладнання та устаткування 

 Iнше операцiйне та офiсне обладнання  Транспортнi засоби  IT системи

  Актив права користування  Всього 



             

  

             

  

              

  

31 грудня 2017           

    

Первiсна або умовна вартiсть  644  311 638  170 647 

 56 230  114 709  -  653 868 

Накопичена амортизацiя  (60)  (106 736)  (81 125)  (14 

700)  (53 657)  -  (256 278) 

Чиста балансова вартiсть  584  204 902  89 522  41 530 

 61 052  -  397 590 

             

  

Надходження  -  100 554  78 273  1 969  11 528 

 -  192 324 

Фiнансова оренда  -  -  -  21 364  - 

 -  21 364 

Вибуття  -  (1 978)  (416)  -  (266)  -

  (2 660) 

Амортизацiя за рiк  (7)  (60 052)  (33 469)  (5 060) 

 (14 952)  -  (113 540) 

Змiна класифiкацiї  176  21 727  (23 411)  -  1 508

  -  - 

Внутрiшнє перемiщення  -  19 881  11 763  -  19 

972  -  51 616 

             

  

31 грудня 2018           

    

Первiсна або умовна вартiсть  832  467 524  210 079 

 79 562  148 070  -  906 067 

Накопичена амортизацiя  (79)  (182 490)  (87 817)  (19 

759)  (69 228)  -  (359 373) 

Чиста балансова вартiсть  753  285 034  122 262  59 

803  78 842  -  546 694 

? 

Рух основних засобiв за 2019 рiк був наступним: 

тис ГРН                        

     

   Земля та будiвлi  Технiчне обладнання та устаткування  Iнше 

операцiйне та офiсне обладнання  Транспортнi засоби  IT системи 

 Актив права користування  Всього 

31 грудня 2018           

    

Первiсна або умовна вартiсть  832  467 524  210 079 

 79 562  148 070  -  906 067 

Накопичена амортизацiя  (79)  (182 490)  (87 817)  (19 

759)  (69 228)  -  (359 373) 



Чиста балансова вартiсть  753  285 034  122 262  59 

803  78 842  -  546 694 

             

  

Вплив МСФЗ 16 <Оренда>          

     

Первiсна або умовна вартiсть  -  -  -  (76 622)

  -  718 703  642 081 

Накопичена амортизацiя  -  -  -  19 271  -

  (19 271)  - 

             

 - 

01 сiчня 2019            

   

Первiсна або умовна вартiсть  832  467 524  210 079 

 2 940  148 070  718 703  1 548 148 

Накопичена амортизацiя  (79)  (182 490)  (87 817)  (488)

  (69 228)  (19 271)  (359 373) 

Чиста балансова вартiсть  753  285 034  122 262  2 452

  78 842  699 432  1 188 775 

             

  

Надходження  71  337 919  209 620  -  62 

309  725 913  1 335 832 

Вибуття  -  (6 264)  (7 860)  -  (764)  (190)

  (15 078) 

Амортизацiя за рiк  (13)  (87 626)  (49 378)  (259) 

 (23 493)  (492 311)  (653 080) 

Змiна класифiкацiї  -  15 957  (15 957)  -  -

  -  - 

Внутрiшнє перемiщення  -  204 009  38 049  - 

 10 470  -  252 528 

             

 - 

31 грудня 2019           

   - 

Первiсна або умовна вартiсть  904  1 010 126  425 359 

 2 939  218 239  1 444 331  3 101 898 

Накопичена амортизацiя  (93)  (261 097)  (128 623)  (746)

  (90 875)  (511 487)  (992 921) 

Чиста балансова вартiсть  811  749 029  296 736  2 193

  127 364  932 844  2 108 977 

  

Iнше операцiйне та офiсне обладнання включає меблi, офiсне обладнання та iншi малоцiннi 

предмети основних засобiв. 

IТ системи представленi комп'ютерами, ноутбуками, комутаторами та маршрутизаторами. 

Станом на 31 грудня 2019 року банкiвський кредит був забезпечений технiчним обладнанням 

балансовою вартiстю 297 054 тис. грн. (31 грудня 2018: 62 716 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2019 року первiсна вартiсть повнiстю замортизованих активiв становила 69 

643 тис. грн. (31 грудня 2018: 47 656 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2019 року керiвництво пiдготувало тест на знецiнення щодо основних 



засобiв, капiтальних незавершених iнвестицiй, активу права користування та нематерiальних 

активiв. При проведеннi тесту на знецiнення використовувалась ставка дисконтування в розмiрi 

17%. За результатами тесту ознак знецiнення не було виявлено станом на кiнець звiтного перiоду.  

16. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Рух нематерiальних активiв у 2018 роцi був наступним:  

тис ГРН       

   Програмне забезпечення i лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи 

 Всього 

31 грудня 2017       

Первiсна вартiсть  106 352  6 975  113 327 

Накопичена амортизацiя  (47 193)  (4 113)  (51 306) 

Чиста балансова вартiсть  59 159  2 862  62 021 

Надходження  16 175  4 624  20 799 

Вибуття  -  -  - 

Амортизацiя за рiк  (16 357)  (1 481)  (17 838) 

Внутрiшнє перемiщення  46 445  2 111  48 556 

31 грудня 2018       

Первiсна вартiсть  168 972  13 710  182 682 

Накопичена амортизацiя  (63 550)  (5 594)  (69 144) 

Чиста балансова вартiсть  105 422  8 116  113 538 

Рух нематерiальних активiв у 2019 роцi був наступним: 

тис ГРН             

   Програмне забезпечення i лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи 

 Всього 

31 грудня 2018       

Первiсна вартiсть  168 973  13 710  182 683 

Накопичена амортизацiя  (63 551)  (5 594)  (69 145) 

Чиста балансова вартiсть  105 422  8 116  113 538 

       

Надходження  1 660  2 864  4 524 

Вибуття  -  -  - 

Амортизацiя за рiк  (19 457)  (2 764)  (22 221) 

Внутрiшнє перемiщення  3 028  5 616  8 644 

       

31 грудня 2019      - 

Первiсна вартiсть  173 664  22 190  195 854 

Накопичена амортизацiя  (83 011)  (8 358)  (91 369) 

Чиста балансова вартiсть  90 653          13 832  104 485 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2019 року в складi <Програмного забезпечення i лiцензiї> було визнано ERP 

систему, яка складається з декiлькох модулiв, балансовою вартiстю 36 675 тис. грн. iз залишковим 

термiном корисного використання 71-100 мiс. (31 грудня 2018: 41 793 тис. грн.). 

17. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

Рух незавершених капiтальних iнвестицiї у 2018 роцi був наступним: 

тис ГРН             

   В основнi засоби  В нематерiальнi активи  Всього 

       

31 грудня 2017       

Первiсна вартiсть  70 134  45 514  115 648 



Чиста балансова вартiсть  70 134  45 514  115 648 

       

Надходження  282 781  43 871  326 652 

Вибуття  (8 982)  (2 890)  (11 872) 

Внутрiшнє перемiщення  (51 616)  (48 556)  (100 172) 

       

31 грудня 2018        

Первiсна вартiсть  292 317  37 939  330 256 

Чиста балансова вартiсть  292 317  37 939  330 256 

Рух незавершених капiтальних iнвестицiї у 2019 роцi був наступним: 

тис ГРН             

   В основнi засоби  В нематерiальнi активи  Всього 

31 грудня 2018       

Первiсна вартiсть  292 317  37 939  330 256 

Чиста балансова вартiсть  292 317  37 939  330 256 

       

Надходження  366 723  10 696  377 419 

Вибуття  (7 165)  (1 968)  (9 133) 

Внутрiшнє перемiщення  (252 528)  (8 644)  (261 172) 

       

31 грудня 2019        

Первiсна вартiсть  399 347  38 023  437 370 

Чиста балансова вартiсть  399 347  38 023  437 370 

Станом на 31 грудня 2019 року ERP систему вартiстю 19 713 тис. грн.(31 грудня 2018: 17 754 тис. 

грн.) було визнано в незавершених капiтальних iнвестицiях в нематерiальнi активи. 

18. IНШI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Компанiя володiє 90-вiдсотковою долею участi в компанiї ТОВ <ПОСТ ФIНАНС>, яка надає 

фiнансовi послуги на територiї України та яку зареєстровано за адресою: 03131, Україна, м. Київ, 

вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, офiс 1304. Iнвестицiя в пiдприємство складає 100 339 

тис. грн. з яких внесок в статутний капiтал - 15 300 тис. грн. та дооцiнка iнвестицiї - 85 039 тис. 

грн. Участь в компанiї вiдображено в окремiй фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. 

Компанiя володiє 100-вiдсотковою долею участi в компанiї ТОВ <НП Сервiс>, яку зареєстровано 

14 вересня 2017 року за адресою: 36011, Полтавська обл., м. Полтава, проспект Першотравневий, 

буд. 19-А i яка займається оптовою та роздрiбною торгiвлею на територiї України. Внесок у 

статутний капiтал склав 300 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2019 року ознак знецiнення вищевказаних iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства 

не виявлено. 

19. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКИ 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були представленi таким чином: 

тис ГРН 2018   2019 

 Активи Зобов'язання  Активи Зобов'язання 

Основнi засоби  791 14 731  796 8 759 

Запаси  3 279 -  2 079 - 

Торгова дебiторська заборгованiсть  19 190 -  23 402 - 

Iнша дебiторська заборгованiсть  - 44  29 988 - 

Зобов'язання за договорами оренди  221 -  324 - 

Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi забезпечення 48 798 --  39 093 -- 

Iнша кредиторська заборгованiсть - 98  2 728 - 

Всього вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 72 279 14 873   98 410 8 759 

Згортання на iндивiдуальнiй основi  (14 873) (14 873)   (8 759) (8 759) 

Чистi вiдстроченi податковi активи  57 406 -   89 651 - 



20. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ  

Передплата за оренду, визнана в поточних та необоротних активах, вiдображає платежi за перiоди 

оренди пiсля звiтної дати, а також гарантiйнi платежi орендодавцям за договорами операцiйної 

оренди вiддiлень, термiналiв та офiсних примiщень у виглядi плати за останнi мiсяцi оренди (1-3 

мiсяцi). Якщо, вiдповiдно до умов договорiв, перiод оренди перевищує дванадцять мiсяцiв пiсля 

закiнчення звiтної дати, такi авансовi платежi класифiкуються як довгостроковi активи. 

21. ЗАПАСИ 

тис ГРН     

  31.12.2018  31.12.2019 

Сировина, витратнi матерiали та iнструменти  99 823  93 758 

Пальне  12 786  2 877 

Готова продукцiя  1 019  - 

Запаси  113 628  96 635 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 року запаси не використовувались в якостi забезпечення. 

22. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Торгова дебiторська заборгованiсть  634 779  574 830 

За вирахуванням: резерву пiд кредитнi збитки  (100 082)  (129 565) 

Торгова дебiторська заборгованiсть  534 697  445 265 

Рух резерву пiд кредитнi збитки торгової дебiторської заборгованостi має наступний вигляд: 

тис ГРН         

  2018  2019 

01 сiчня  8 223  100 082 

Нарахування резерву пiд кредитнi збитки  94 073  29 707 

Використання резерву пiд кредитнi збитки   (2 214)  (224) 

31 грудня  100 082  129 565 

 

 

 

 

 

23. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗА ВИДАНИМИ 

АВАНСАМИ 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Оренда примiщення  97 292  83 024 

Передплати за розповсюдження електронних грошей  15 908  39 013 

Аванс на митницю  1 427  10 735 

Ремонт примiщення  3 638  10 175 

Автопослуги  7 046  7 132 

Витрати на персонал  974  5 673 

Компенсацiя комунальних послуг  5 775  2 725 

Iншi   24 986  30 026 

За вирахуванням: резерву пiд кредитнi збитки  (1 606)  (2 818) 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами  155 440 

 185 685 

     

 тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Фiнансовi допомоги та позики виданi  819 549  735 952 



Iнша дебiторська заборгованiсть  24 715  14 575 

За вирахуванням: резерву пiд кредитнi збитки  (3 827)  (162 806) 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  840 437  587 721 

Iнша дебiторська заборгованiсть в основному вiдображає зобов'язання пов'язаної сторони, яке 

буде погашено в перiод до 12 мiсяцiв. 

Фiнансовi допомоги та позики виданi в основному вiдображають безвiдсотковi позики пов'язаним 

сторонам з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 

Рух резерву пiд кредитнi збитки iншої дебiторської заборгованостi та пiд знецiнення авансiв 

виданих має наступний вигляд: 

тис ГРН         

  Iнша дебiторська заборгованiсть  Передплати виданi 

01 сiчня 2018  3 038  3 079 

Формування резерву пiд кредитнi збитки  789  165 

Використання резерву пiд кредитнi збитки  -  (1 638) 

31 грудня 2018  3 827  1 606 

Формування резерву пiд кредитнi збитки  159 534  1 302 

Використання резерву пiд кредитнi збитки  (555)  (90) 

31 грудня 2019  162 806  2 818 

 

 

24. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ  

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

ПДВ до вiдшкодування  40 839  21 596 

Передплата по податкам, iншим, нiж ПДВ  52  4 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  40 891  21 600 

 

 

 

 

 

25. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Грошовi кошти в банках  49 745  680 375 

Грошовi кошти в дорозi  160 469  236 704 

Грошовi кошти в касi  3 166  4 144 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  213 380  921 223 

Грошовi кошти та їх еквiваленти у розрiзi валют: 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

ГРН  211 715  909 201 

Долар США  880  11 653 

Євро  785  369 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  213 380  921 223 

Грошовi кошти в банках включають в себе поточнi рахунки, а також поточнi рахунки з 

пiдвищеною ставкою дохiдностi. 

Оцiнку кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв, здiйснено на основi даних зовнiшнi 

кредитних рейтингiв, наведено в Примiтцi 35. 

26. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

19 сiчня 2001 року Компанiю було зареєстровано вiдповiдно до законодавства України. Внески 



до статутного капiталу склали 453,2 тис. грн. 

27. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 

Додатковий капiтал складається з суми непогашеного боргу за вiдсотковим кредитом у розмiрi 27 

300 тис. грн., наданий пов'язаною стороною, який було прощено та визнано в якостi додаткового 

капiталу в 2017 роцi. 

28. ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

тис ГРН     

Довгостроковi кредити та позики  31.12.2018  31.12.2019 

Довгостроковi зобов'язання по орендi  37 662  346 994 

Довгостроковi кредити та позики  560 100  560 100 

Довгостроковi кредити банкiв  165 581  160 020 

 Всього  763 343  1 067 114 

     

Короткостроковi кредити та позики     

     

Поточна заборгованiсть по випущеним облiгацiям  -  300 000 

Поточне зобов'язання по орендi  13 020  561 081 

Поточна частина довгострокових кредитiв банкiв  35 895  86 151 

Короткостроковi кредити та позики  70 000  140 265 

Вiдсотки до сплати  70 852  92 075 

Короткостроковi кредити банкiв  20 234  - 

Всього  210 001  1 179 572 

Всього фiнансовi зобов'язання  973 344  2 246 686 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя надала в якостi забезпечення технiчне обладнання 

балансовою вартiстю 297 054 тис. грн. (31 грудня 2018: 62 716 тис. грн.) по банкiвському кредиту. 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя має зобов'язання з погашення банкiвських кредитiв. 

Умови цих кредитних договорiв передбачають виконання певних фiнансових та нефiнансових 

ковенант. Станом на 31 грудня 2019 року Компанiєю не було виявлено будь-яких порушень 

вищезгаданих ковенант.  

Зобов'язання, пов'язанi з фiнансовою дiяльнiстю, є такими, грошовi потоки вiд яких були або 

майбутнi грошовi потоки будуть класифiкуватись у окремому звiтi про рух грошових коштiв як 

грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi. У таблицi нижче розкрито змiни зобов'язань, що 

виникають внаслiдок фiнансової дiяльностi, як готiвковi, так i безготiвковi. 

тис ГРН                       

  31.12.2018  Фiнансовi грошовi потоки  Нарахо-ванi вiдсотки

  Нова оренда   31.12.2019 

Банкiвськi кредити  221 710  23 918  543  -  

 246 171 

Випущенi облiгацiї  -  300 000      

 300 000 

Кредити та позики  630 100  70 265  -  -  

 700 365 

Зобов'язання за договорами оренди  50 682   (617 771)  164 030

  1 311 134   908 075 

Вiдсотки до сплати  70 852   (244 061)  265 284  - 

  92 075 

Всього фiнансовi зобов'язання  973 344  (467 649)  429 857

  1 311 134   2 246 686 

Грошовi потоки вiд кредитiв та позик, а також отриманих фiнансових допомог складають чисту 

суму надходжень та погашень позик у окремому звiтi про рух грошових коштiв. 

Умови та графiк погашення позик мають наступний вигляд: 



Позикодавець Функц. валюта  Дата погашення  Вiдсоткова ставка

  31.12.2018  31.12.2019 

Пов'язана особа  ГРН  31.12.2024  25,0%  560 100 

 560 100 

Пов'язана особа  ГРН  20.12.2018  17,5%  70 000  - 

Пов'язана особа  ГРН  31.07.2020  19,0%  -  140 

266 

Мiжнародна фiнансова органiзацiя  ГРН  20.10.2024  21,5%  171 

692  117 108 

Випущенi облiгацiї  ГРН  14.08.2020  22,0%  -  300 

000 

Українська дочiрня компанiя нiмецького банку  ГРН  05.12.2019  15,4%

  20 234  - 

Українська дочiрня компанiя нiмецького банку  ГРН  05.05.2020 

 16,17%  17 211  5 467 

Українська дочiрня компанiя нiмецького банку  ГРН  05.06.2020 

 16,86%  12 573  4 541 

Українська дочiрня компанiя нiмецького банку  ГРН  29.07.2022  20,0%

  -  119 054 

Кредити та позики           851 810  1 246 

536 

Активи за договорами оренди балансовою вартiстю 926 376 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 

року (31 грудня 2018: 57 351 тис. грн.) визнано у складi основних засобiв. 

тис ГРН                 

  Мiнiмальнi платежi  Теперiшня вартiсть  Мiнiмальнi платежi 

 Теперiшня вартiсть 

  31.12.2018  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2019 

Не бiльше 1 року  30 082  13 020  627 350  561 080 

Бiльше 1 року, але не бiльше 5 рокiв  59 859  37 662  481 607 

 337 819 

Бiльше 5 рокiв  -  -  27 120  9 176 

Всього  89 941  50 682  1 136 077  908 075 

За вирахуванням майбутнiх фiнансових витрат   (39 259)  -   (228 

002)  - 

Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв  50 682  50 682  908 

075  908 5 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами довгострокової оренди разом iз теперiшньою 

вартiстю мнiмальних орендних платежiв мають наступний вигляд: 

29. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ  

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Торгова кредиторська заборгованiсть за товари i послуги  485 995  602 

067 

Торгова кредиторська заборгованiсть за основнi засоби i нематерiальнi активи  22 

733  10 139 

Торгова кредиторська заборгованiсть  508 728  612 206 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи складається з 

кредиторської заборгованостi за лiцензiї, технiчне обладнання та устаткування. 

30. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 



Зобов'язання з ПДВ  216 060  257 819 

Зобов'язання за податками вiдмiнними вiд ПДВ та податку на прибуток  19 744 

 35 542 

Зобов'язання з податку на прибуток  50 049  50 458 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  285 853 

 343 819 

31. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Резерв невикористаних вiдпусток   222 293  263 346 

Резерв за претензiями клiєнтiв  6 632  14 285 

Iншi забезпечення  55 146  4 671 

Поточнi забезпечення  284 071  282 302 

тис ГРН         

  Iншi забезпечення  Забезпечення за претензiями клiєнтiв 

На 31 грудня 2018 року  55 146  6 632 

Використання   (55 146)   (67 803) 

Нарахування  4 671  75 456 

На 31 грудня 2019 року  4 671  14 285 

Станом на 31 грудня 2019 року iншi забезпечення на суму 4 671 тис. грн. (31 грудня 2018: 55 146 

тис. грн.) представленi забезпеченням на покриття збиткiв, якi виникли в наслiдок пожежi на 

одному з термiналiв Компанiї. Змiни в забезпеченнi: 

 

32. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З 

УЧАСНИКАМИ 

Рух за рiк що закiнчився 31.12.2018: 

тис ГРН     

На 31 грудня 2017 року  5 056 

Оголошено   214 000 

Сплачено   (37 056) 

На 31 грудня 2018 року  182 000 

 

Рух за рiк що закiнчився 31.12.2019: 

тис ГРН     

   

На 31 грудня 2018 року  182 000 

Оголошено   - 

Сплачено  (142 560) 

На 31 грудня 2019 року  39 440 

33. РОЗКРИТТЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТIВ 

Окремий звiт про рух грошових коштiв пiдготовано згiдно з МСБО 7 <Звiт про рух грошових 

коштiв> та вiдображає джерела надходження та використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

В звiтi розкрито грошовi потоки вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi 

кошти та їх еквiваленти складаються з готiвкових коштiв та залишкiв на банкiвських рахунках 

строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв i вiдповiдають грошовим коштам та їх еквiвалентам, 

вiдображеним у окремому звiтi про фiнансовий стан.  

Чистий грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi 

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi розраховано шляхом коригування чистого прибутку 

на витрати з податку на прибуток, чистi фiнансовi витрати та iншi негрошовi чинники (чистi 

грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi до змiн у оборотному капiталi). 

Коригування на змiни в оборотному капiталi (за винятком фiнансових зобов'язань) дає в 



результатi чистi готiвковi кошти вiд операцiйної дiяльностi. 

Амортизацiя, резерв сумнiвних i безнадiйних боргiв, якi включено в EBIT, є негрошовими 

чинниками, i тому елiмiновано. 

Чистий грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi 

Рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi зумовлений переважно грошовими коштами, 

сплаченими за iнвестицiї в необоротнi активи. 

Чистий грошовий потiк вважається показником того, наскiльки великою є сума грошових коштiв, 

яка доступна компанiї для виплати дивiдендiв або повернення боргiв. 

Чистий грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi 

Основною статтею надходження грошових коштiв було залучення кредитних коштiв як вiд 

пов'язаних осiб так i вiд третiх сторiн. 

Основною статтею витрачання грошових коштiв була виплата дивiдендiв, сплата вiдсоткiв та 

основної суми боргiв пов'язаним сторонам та зовнiшнiм кредиторам. 

34. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами в ходi звичайної дiяльностi. До пов'язаних 

сторiн належать асоцiйованi компанiї, спiльнi пiдприємства, власники, компанiї, якi перебувають 

пiд контролем акцiонерiв Компанiї, провiдний управлiнський персонал та їх близькi родичi та 

компанiї, якi контролюються або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв.  

У наведенiй нижче таблицi пiдсумовуються операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що 

закiнчився 31 грудня, а також сальдо заборгованостi з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 

2019 року та 31 грудня 2018: 

 

тис ГРН        

  31.12.2018  31.12.2019 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (Примiтка 17)  -  271 

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства (Примiтка 18)  100 639  100 639 

Передплата за оренду (Примiтка 20)  22 500  - 

Торгова дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22)  77 344  119 350 

Iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 23)  892 676  647 164 

Iншi довгостроковi зобов'язання (Примiтка 28)  560 100  560 100 

Поточна заборгованiсть по випущеним облiгацiям (Примiтка 28)  -  69 

000 

Короткостроковi кредити та позики (Примiтка 28)  70 000  140 265 

Вiдсотки до сплати (Примiтка 28)  63 014  78 366 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 29)  70 

091  67 889 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами  8 872  294 

Заборгованiсть за розрахунками з учасниками (Примiтка 32)  182 000  39 

400 

     

Послуги наданi (Примiтка 5,6)  167 102  211 342 

Дохiд вiд користування ТМ (Примiтка 5)  34 642  46 712 

Послуги отриманi (Примiтка 6,8,10)  453 721  769 594 

Чистi фiнансовi доходи/(витрати) (Примiтка 11,12)  91 681  250 015 

Непогашена заборгованiсть на кiнець року є незабезпеченою. 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя отримала гарантiї вiд пов'язаних сторiн по виконанню 

зобов'язань за кредитними договорами на суму 898 348 тис. грн. 

Провiдним управлiнським персоналом є тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають 

повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю 

Компанiї (загальна кiлькiсть - 14 осiб). Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу за 

2019 фiнансовий рiк склала 99 969  тис. грн (2018 рiк: 77 079 тис. грн). 



35. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

У Компанiї виникають наступнi ризики при використаннi фiнансових iнструментiв: кредитний 

ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик. 

У цiй примiтцi розкрито вплив кожного з вищевказаних ризикiв, полiтику та процеси 

вимiрювання та управлiння ризиками. Кiлькiснi розкриття iнформацiї включено до цiєї окремої 

фiнансової звiтностi. 

Керiвництво Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за розробку та впровадження системи 

управлiння ризиками. 

Полiтика управлiння ризиками запроваджується для визначення та аналiзу ризикiв, з якими 

стикається Компанiя, для встановлення вiдповiдних лiмiтiв та контролю ризикiв, а також для 

монiторингу ризикiв та дотримання лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно 

переглядаються, щоб вiдображати змiни ринкових умов та дiяльностi Компанiї. Компанiя, 

використовуючи свої стандарти та процедури навчання та управлiння, має на метi розробку 

дисциплiнованого та конструктивного контрольного середовища, в якому всi спiвробiтники 

розумiють свої ролi та обов'язки. 

Аудиторський фiнансовий комiтет здiйснює нагляд за тим, як менеджмент контролює дотримання 

полiтики та процедур управлiння ризиками та аналiзує адекватнiсть структури управлiння 

ризиками. 

a. Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик того, що одна сторона не виконає свої зобов'язання за фiнансовим 

iнструментом або контрактом на користь iншої сторони, що призведе до фiнансових втрат. 

Компанiя наражається на кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (в основному, торгова 

дебiторська заборгованостi), вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках та 

фiнансових установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти. 

Торгова дебiторська заборгованiсть 

Компанiя розробила та впровадила стандартнi умови вiдстрочення платежiв по торговiй 

дебiторськiй заборгованостi для рiзних типiв клiєнтiв. По кожному типу ведеться монiторинг 

кредитного ризику та робота зi своєчасного врегулювання заборгованостi. Компанiя формує 

резерв, який вiдображає її оцiнку ймовiрностi понесення збиткiв по торговiй та iншiй дебiторськiй 

заборгованостi та iнвестицiях. Компанiя оцiнює концентрацiю ризику щодо дебiторської 

заборгованостi як низьку, оскiльки її клiєнти добре вiдомi на локальному ринку та працюють у 

рiзних галузях промисловостi. 

Кредитна якiсть фiнансових активiв 

Кредитну якiсть фiнансових активiв, якi не є простроченими та знецiненими, можна оцiнити за 

посиланням на зовнiшнi кредитнi рейтинги (якщо такi є) або на iсторичну iнформацiю про ставки 

дефолту контрагента. 

Прострочена дебiторська заборгованiсть: 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Балансова вартiсть до збиткiв вiд знецiнення  634 779  574 830 

На звiтну дату не прострочено i не знецiнено  368 647  394 133 

На звiтну дату прострочено i не знецiнено  166 050  51 132 

До 30 днiв  85 899  45 913 

Вiд 31 до 90 днiв  45 182  3 978 

Вiд 91 до 180 днiв  34 970  1 241 

У роцi, що закiнчився 31 грудня 2019 року, близько 4% доходу вiд реалiзацiї отримано вiд десяти 

клiєнтiв (31 грудня 2018: 4%) . Дебiторська заборгованiсть цих клiєнтiв станом на 31 грудня 2019 

року становила 188 231 тис. грн. (31 грудня 2018: 130 727 тис. грн.). 

Компанiя застосовує спрощений пiдхiд МСФЗ 9 для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, який 

використовує очiкуваний збиток протягом всього життя для всiєї дебiторської заборгованостi та 

контрактних активiв. 



Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торгова дебiторська заборгованiсть та контрактнi 

активи групувалися на основi загальних характеристик кредитного ризику та кiлькостi днiв 

прострочення платежу. Договiрнi активи вiдносяться до незавершеної роботи рахунки за яку ще 

не виставленi та мають тi ж характеристики ризику, що й торгова дебiторська заборгованiсть за тi 

ж види контрактiв. Очiкуванi кредитнi збитки для дебiторської заборгованостi розкритi в 

Примiтках 22, 23. 

Для цiлей оцiнки ймовiрностi дефолту Компанiя визначає дефолт як ситуацiю, коли схильнiсть до 

ризику вiдповiдає одному або декiльком з нижчеперелiчених критерiїв: 

- прострочення позичальником передбачених договором платежiв перевищує 180 днiв; 

- клiєнт вiдповiдає ймовiрним критерiям неплатоспроможностi, а саме: клiєнт є 

неплатоспроможним або iснує ймовiрнiсть, що клiєнт стане банкрутом. 

Кредитна якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв оцiнюється з використанням iнформацiї 

зовнiшнiх кредитних рейтингiв: 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Банки iз зовнiшнiм кредитним рейтингом (Moody's):     

A3  -  20 

Baa3  -  245 558 

B3  -  238 403 

Caa1  18 606  - 

Банки без зовнiшнього кредитного рейтингу:     

Group A  191 608  433 098 

Cash on hand  3 166  4 144 

Грошовi кошти i еквiваленти  213 380  921 223 

b. Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання, 

якщо вони пiдлягають сплатi. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, 

наскiльки це можливо, достатню лiквiднiсть для виконання своїх зобов'язань у разi необхiдностi, 

як за звичайних, так i за нестандартних умов, не зазнаючи значних збиткiв або ризикуючи 

зашкодити репутацiї Компанiї. 

Розсудлива система управлiння лiквiднiстю передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових 

коштiв та цiнних паперiв, що пiдлягають обмiну, а також наявностi фiнансування для виконання 

iснуючих зобов'язань. Керiвництво здiйснює щоденний монiторинг лiквiдностi та використовує 

такi основнi показники ефективностi, як EBITDA, вiльнi грошовi кошти, щоб забезпечити 

надiйний монiторинг ризику лiквiдностi. 

У наведенiй нижче таблицi вiдображено суми фiнансових зобов'язань Компанiї за строками 

погашення, що базується на контрактних недисконтованих платежах (включаючи майбутнi 

виплати вiдсоткiв). Iншi поточнi зобов'язання, включенi до таблицi нижче, не включають аванси, 

отриманi вiд клiєнтiв. 

  

Структура фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2018 року має 

наступний вигляд: 

  На вимогу До 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 3 рокiв Вiд 3 до 4 

рокiв Вiд 4 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

На 31 грудня 2018 року                 

Довгостроковi кредити банкiв   - - 214 382 197 216 190 306

 183 395 731 506 1 516 805 

Iншi довгостроковi зобов'язання  - - 30 212 16 363 7 276 6 009 - 59 

860 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями   385 

311 - - - - - 385 311 



Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   - 508 728

 - - - - - 508 728 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  - 235 804

 - - - - - 235 804 

Поточна кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  - 50 049 - -

 - - - 50 049 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування  - 22 451 -

 - - - - 22 451 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  - 297 406

 - - - - - 297 406 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками  - 182 000

 - - - - - 182 000 

Поточнi забезпечення  - 284 071 - - - - - 284 

071 

Iншi поточнi зобов'язання  - 4 804 - - - - - 4 804 

Всього  - 1 970 624 244 594 213 579 197 582 189 404 731 

506 3 547 289 

 

? 

Структура фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2019 року має 

наступний вигляд: 

  На вимогу До 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 3 рокiв Вiд 3 до 4 

рокiв Вiд 4 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

На 31 грудня 2019 року                 

Довгостроковi кредити банкiв   - - 107 612 71 616 26 925 - -

 206 153 

Iншi довгостроковi зобов'язання  - - 472 424 234 953 170 882

 723 547 27 120 1 628 926 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  - 1 332 

808 - - - - - 1 332 808 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   - 612 206

 - - - - - 612 206 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  - 293 361

 - - - - - 293 361 

Поточна кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  - 50 458 - -

 - - - 50 458 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування  - 38 619 -

 - - - - 38 619 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  - 285 201

 - - - - - 285 201 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками  - 39 440 -

 - - - - 39 440 

Поточнi забезпечення  - 282 302 - - - - - 282 

302 

Iншi поточнi зобов'язання  - 4 358 - - - - - 4 358 

Всього  - 2 938 753 580 036 306 569 197 807 723 547 27 

120 4 773 832 

  

c. Ринковий ризик  

Ринковий ризик - це ризик того, що змiни в ринкових цiнах, такi як валютнi курси, вiдсотковi 

ставки та цiни на акцiї, впливатимуть на дохiд або вартiсть фiнансових iнструментiв. 



Валютний ризик 

Спiвпраця Компанiї з мiжнародними органiзацiями призводить до виникнення валютних ризикiв 

вiд визнаних або запланованих майбутнiх операцiй. 

Валютнi ризики виникають у результатi оцiнки та розрахунку заборгованостi в iноземнiй валютi, 

яка визнається, якщо обмiнний курс на дату оцiнки або розрахунку вiдрiзняється вiд курсу на дату 

визнання. Такi курсовi рiзницi безпосередньо впливають на прибуток або збиток. З метою 

пом'якшення цього впливу, наскiльки це можливо, усi значнi валютнi ризики, пов'язанi з облiком 

в рамках Компанiї, агригуються казначейством для обчислення чистої позицiї по кожнiй валютi 

та хеджуються на основi вартiсної мiри ризику. 

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Компанiї, деномiнованих у iноземних 

валютах, на звiтну дату має наступний вигляд: 

  31.12.2018  31.12.2019 

  євро  долар США  євро  долар США 

Торгова дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22)  593  4 536  1 403

  3 320 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 25)  785  880   369 

 11 653 

Iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 23)  1 925  2 492  - 

 - 

Всього активи  3 303  7 908  1 772  14 973 

         

Короткостроковi кредити та позики (Примiтка 28)  -  -  -

  - 

Торгова кредиторська заборгованiсть (Примiтка 29)  -  (198)  -

  - 

Всього зобов'язання  -  (198)  -  - 

Всього, нетто  3 303  7 710  1 772  14 973 

У таблицi нижче показано чутливiсть Компанiї до змiцнення iноземних валют вiдносно 

функцiональної валюти Компанiї на 10%. Аналiз застосовувався до грошових одиниць, 

виражених у вiдповiдних валютах на звiтнi дати. 

Аналiз 2018 р.: 

тис ГРН       

  Вплив євро  Вплив долара США 

Прибуток/(збиток) до оподаткування за 2018 рiк  330  771 

Аналiз 2019 р.: 

тис ГРН       

  Вплив євро  Вплив долара США 

Прибуток/(збиток) до оподаткування за 2019 рiк  177  1 497 

 

? 

Ризик змiни вiдсоткових ставок 

Наведена нижче таблиця iлюструє чутливiсть Компанiї до пiдвищення або зниження вiдсоткових 

ставок на 100 базових пунктiв: 

тис ГРН         

  Змiна ставки, базових пунктiв  Вплив на прибуток (збиток) до 

оподаткування 

2018     

  100  2 217 

  (100)   (2 217) 

2019     

  100  2 462 



  (100)   (2 462) 

Управлiння капiталом 

Основною метою Компанiї при управлiннi капiталом є збереження здатностi функцiонувати на 

безперервнiй основi з метою забезпечення необхiдної рентабельностi Компанiї, збереження 

оптимальної структури власного капiталу та зменшення вартостi капiталу. 

Компанiя здiйснює аналiз капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який 

розраховується як спiввiдношення чистого боргу до загального капiталу плюс чистий борг. 

Компанiя включає в чистий борг, кредити та позики, зобов'язання з оренди та торгову 

кредиторську заборгованiсть, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Кредити та позики (Примiтка 28)  922 662  1 338 611 

Зобов'язання по орендi (Примiтка 28)  50 682  908 075 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  (Примiтка 29)  508 

728  612 206 

За вирахуванням: грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 25)  (213 380) 

  (921 223) 

Чистий борг  1 268 692  1 937 669 

Всього капiтал  488 276  1 271 410 

Всього капiтал i чистий борг  1 756 968  3 209 079 

Коефiцiєнт фiнансового важеля  72%  60% 

36. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснює дiяльнiсть 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається 

ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що 

розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем 

лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних 

фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. 

Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в 

Українi залишається нестабiльною. У 2019 роцi український уряд продовжує здiйснювати 

всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в 

економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової 

системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких 

вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ.  

Нацiональний банк України продовжує дотримуватись полiтики плаваючого валютного курсу 

гривнi. Протягом 2019 року офiцiйний обмiнний курс гривнi до долару США Нацiонального 

банку України зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 1 сiчня 2019 року до 23,6862 

гривень за долар США на 31 грудня 2019 року.  Протягом 2019 року Нацiональний банк України 

знизив облiкову ставку з 18,0% до 13,5%.  

У 2019 роцi споживча iнфляцiя сповiльнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 роцi), а зростання реального 

ВВП, становило 3.3%. Сповiльненню iнфляцiї сприяла помiрна динамiка цiн на продовольчi 

товари, а також змiцнення курсу гривнi завдяки профiциту iноземної валюти на ринку, який 

утримувався впродовж переважної частини 2019 року. 

Мiжнароднi рейтинговi агенцiї Fitch та Standard&Poor's, пiдвищили суверенний рейтинг України 

до рiвня В. Агенцiї вiдзначили суттєве покращення макроекономiчної ситуацiї, вiдповiдальну 

фiскальну та бюджетну полiтику, а також появу <вiкна можливостей> для здiйснення 

економiчних реформ. Наприкiнцi 2019 року мiжнародне рейтингове агентство Moody 's Investors 

Service пiдтвердило суверенний кредитний рейтинг України в нацiональнiй та iноземнiй валютах 

на рiвнi Caa1 та змiнило стабiльний прогноз на позитивний. 



При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати 

вищезазначених подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi. 

Податкове законодавство 

Українське податкове та митне законодавство має схильнiсть до рiзного тлумачення та 

перiодичного внесення змiн. Iнтерпретацiя законодавства, що застосовується до операцiй та 

дiяльностi Компанiї менеджментом, може бути оскаржена вiдповiдними державними органами, i 

цiлком можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi не були оскарженi в минулому, можуть бути 

оскарженi в майбутньому. В результатi, може бути донараховано значнi суми податкiв, штрафiв 

та вiдсоткiв. Фiнансовi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки державними органами з 

питань оподаткування за перiод у три календарнi роки, що передують року, що перевiряється. За 

певних обставин перевiрка може покривати довшi перiоди. 1 вересня 2013 року набрав чинностi 

Закон <Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо правил трансфертного 

цiноутворення>. Вiн став набагато бiльш детальними, нiж попереднi законодавчi акти, i певною 

мiрою, бiльш узгоджений з мiжнародними принципами трансфертного цiноутворення, 

розробленими Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку (OECD). Нове 

законодавство дозволяє податковим органам здiйснювати коригування трансфертного 

цiноутворення та накладати додатковi податковi зобов'язання щодо контрольованих операцiй 

(операцiй з пов'язаними сторонами та деякими видами операцiй з непов'язаними сторонами), якщо 

цiна транзакцiї не вiдповiдає ринковим умовам i не пiдтверджена вiдповiдними документами. З 

01 сiчня 2015 року правила щодо трансфертного цiноутворення було змiнено таким чином, що 

операцiї мiж українськими компанiями (незалежно вiд того, є вони пов'язаними сторонами, чи нi) 

перестали розглядатись як контрольованi операцiї. Керiвництво вважає, що вживає вiдповiдних 

заходiв для забезпечення дотримання нового законодавства про трансфертне цiноутворення. 

Зобов'язання з оренди - Компанiя, як орендар 

Компанiя уклала договори оренди примiщень зi строком оренди вiд 1 до 3 рокiв. Договори оренди 

є короткостроковими або будь-яка сторона може розiрвати договiр в односторонньому порядку. 

При подовженнi термiну оренди, умови оренди переглядаються. 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi по невiдмовнiй орендi, якi не 

включенi в оцiнку зобов'язань з оренди на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 року, є наступними: 

? 

 

тис ГРН         

  31.12.2018  31.12.2019 

Не бiльше одного року  624 134  54 618 

Бiльше одного року, але не бiльше п'яти рокiв  378 572  - 

Бiльше п'яти рокiв  -  - 

Всього  1 002 706  54 618 

Зобов'язання з оренди - Компанiя, як орендодавець 

Компанiя уклала договори оренди невеликих частин примiщень пiд кавовi автомати зi строком 

оренди менше нiж 1 рiк та договори оренди офiсних примiщень i основних засобiв з пов'язаними 

сторонами. Договори оренди укладенi на рiзних умовах, в тому числi, щодо розiрвання та 

пролонгацiю договорiв. При подовженнi термiну оренди, умови оренди переглядаються. 

Судовi справи 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя бере участь в рiзноманiтних судових справах та позовах. 

Керiвництво вважає, що зобов'язання, якщо такi виникнуть внаслiдок позовiв або скарг, не 

матимуть iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. 

Якщо iснує ризик вiдтоку ресурсiв, Компанiя нарахувала зобов'язання на пiдставi оцiнки 

менеджменту. 

Гарантiї 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя отримала гарантiї вiд пов'язаних сторiн по виконанню 

зобов'язань за кредитними договорами на суму 898 348 тис. грн.  



Договiрнi зобов'язання за майбутнiми операцiями 

На 31 грудня 2019 року Компанiя придбала зобов'язання щодо придбання обладнання у розмiрi 

156 959 тис. грн. 

37. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

У лютому 2020 року Компанiя надала поворотну фiнансову допомогу пов'язанi сторонi на суму 

12 000 тис. грн. 

У лютому 2020 року Компанiя уклала договiр на поставку обладнання на суму 60 136 тис. грн. 

У лютому 2020 року Компанiя отримала кредит вiд пов'язаної сторони на суму 200 000 тис. грн. 

Пiсля звiтного перiоду iнших iстотних подiй, якi впливають на розумiння окремої фiнансової 

звiтностi, не було. 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

22.10.2019 22.10.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

 


