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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 2020 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): 14.04.2021, ___ 

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/o_kompanii/oblig

acii_polozhennya_pro_razkryttya_infor

_emit_zennyh_paperyv_2826_ltu_ym_r 30.12.2021 
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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  

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) X 



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  

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)  

 4654075 

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) 

 27176 

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 

 UA163808050000000026000473497 

3) поточний рахунок 

 UA163808050000000026000473497 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA943808050000000026007473553 

6) поточний рахунок 

 UA943808050000000026007473553 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

№ Найменування фiлiї Код ЄДРПОУ фiлiї                         Мiсцезнаходження фiлiї 

1 Бiлгород- Днiстровська фiлiя           37439898                           67701, Одеська обл., м. 

Бiлгород-Днiстровський, вул. Маяковського, 59А 

2 Броварська фiлiя                             36454608                           07400, Київська обл., м. 

Бровари, вул. Олега Оникiєнка, 125  

3 Вiнницька фiлiя                            33964942                           21019, Вiнницька обл., м. 

Вiнниця, вул. Якова Шепеля, 1 

4 Днiпровська фiлiя                            26370496                            49050, Днiпропетровська 

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



5 Житомирська фiлiя            33964502                            10031, Житомирська обл., м. 

Житомир, вул. Гранiтна, 16 

6 Запорiзька фiлiя                            26469651                            69057, Запорiзька обл., м. 

Запорiжжя, вул. Брянська, 8 

7 Iвано-Франкiвська фiлiя            34873940                            76007, Iвано-

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

8 Київська фiлiя                            25965879                             04070, м. Київ, вул. 

Щекавицька, 46б 

9 Криворiзька фiлiя                             33964440                             50000, 

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

10 Кропивницька фiлiя             34825860                               25000, Кiровоградська обл., м. 

Кiровоград, вул. Джерельна, 88 

11 Луцька фiлiя                            33964476                               3000, Волинська обл., м. 

Луцьк, вул. Карбишева, 1 

12 Львiвська фiлiя                              26526857                                79040, Львiвська обл., 

м. Львiв, вул. Гродоцька, 355/9 

13 Марiупольська фiлiя            34825834                                87537, Донецька обл., м. 

Марiуполь, вул. Купрiна, 10 

14 Миколаївська фiлiя            33531904                                54000, Миколаївська обл., м. 

Миколаїв, вул. 1-Слобiдська, 62 

15 Одеська фiлiя                            26455465                                65005, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Дальницька, 23/4 

16 Полтавська фiлiя                            42866351                               03875, Полтавська обл., 

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

17 Рiвненська фiлiя                             3964413                                33018, Рiвненська обл., 

м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 109 А  

18 Сєверодонецька фiлiя             36454648                               93400, Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк,вул. Федоренко, 10 

19 Слов'янська фiлiя                            37440224                                84100, Донецька обл., 

м. Слов'янськ, пров. Глекова, 2А 

20 Сумська фiлiя                            34874001                                40000, Сумська обл., м. 

Суми, вул. Лiнiйна, 15 

21 Тернопiльська фiлiя            33964565                                46400, Тернопiльська обл., м. 

Тернопiль, вул. Подiльська, 21  

22 Ужгородська фiлiя            35521772                                 88000, Закарпатська обл., м. 

Ужгород, вул. Верещагiна, 16 

23 Харкiвська фiлiя                            25866137                                 61001, Харкiвська 

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

24 Херсонська фiлiя                            33531930                                 73000, Херсонська 

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

25 Хмельницька фiлiя            33715095                                 29015, Хмельницька обл., м. 

Хмельницький, проспект Миру, 99/101 

26 Черкаська фiлiя                            34825897                                 18000, Черкаська обл., 

м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1 

27 Чернiвецька фiлiя                             33964591                                  58023, Чернiвецька 

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

28 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 31.12.2020 = 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) 

Роздiл 1. Вступ 

Облiкова полiтика розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV (зi змiнами та доповненнями чинними 

на дату складання цього наказу), дiючих Концептуальної основи фiнансової звiтностi, 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) та Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (далi МСБО) та тлумачень КТМФЗ або ПКТ (Комiтет з тлумачень 

мiжнародної фiнансової звiтностi або Постiйний комiтет з тлумачень), а також враховуючи право 

самостiйно визначати облiкову полiтику пiдприємства в частинi розкриття фiнансової iнформацiї 

та подання фiнансової звiтностi. 

Роздiл 2. Загальнi положення 

2.1. Вiдповiдальнiсть за ведення облiку 

Створення органiзацiйних засад бухгалтерського облiку на Товариствi належить виключно до 

компетенцiї керiвника пiдприємства та передбачає закрiплення та затвердження вiдповiдних 

обов'язкiв для спiвробiтникiв. 

Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства, управлiння майном, 

ефективнiсть його використання в цiлому, є керiвник пiдприємства. 

Вiдповiдальними за забезпечення органiзацiї та здiйснення контролю ведення бухгалтерського та 

податкового облiку, складання, своєчасне надання та достовiрнiсть фiнансової та iншої 

передбаченої законодавством звiтностi є керiвник пiдприємства та головний бухгалтер. 

2.2. Змiни до облiкової полiтики. 

При здiйсненнi операцiй, настання подiй або умов, охоплених Концептуальною основною 

фiнансової звiтностi, МСФЗ та МСБО, а також Тлумачень, Товариство керується безпосередньо 

зазначеними  положеннями, чинними на дату здiйснення операцiї. 



У випадку вiдсутностi стандарту або тлумачення, якi конкретно застосовуються до операцiї, iншої 

подiї або умови, Товариство застосовує судження пiд час розробки та застосування нового 

положення облiкової полiтики наступнi принципи: 

" iнформацiя є доречною для потреб користувачiв з прийняття економiчних рiшень; 

" iнформацiя є достовiрною, та фiнансовi звiти, складенi на її основi: 

o достовiрно подають фiнансовий стан Товариства, його фiнансовi результати та iнформацiю 

про його грошовi потоки; 

o вiдображають економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише зазначають 

їх юридичну форму; 

o є нейтральними (неупередженими); 

o є обачливими; 

o є повними в усiх суттєвих аспектах. 

Товариство вносить змiни до облiкової полiтики  у випадках, якщо: 

" такi змiни вимагаються стандартами або тлумаченнями; 

" такi змiни призводять до того, що фiнансовi звiти надають достовiрнiшу та доречнiшу 

iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати 

дiяльностi або грошовi потоки Товариства. 

Не вважаються змiнами в облiковiй полiтицi: 

" застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за 

сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше; 

" застосування нової облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не 

вiдбувалися ранiше або були несуттєвими. 

2.3. Виправлення помилок 

Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому 

комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом: 

" перерахування порiвняльних сум за вiдображений попереднiй перiод, в якому вiдбулася 

помилка; 

" перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок перiоду за 

самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з 

вiдображених попереднiх перiодiв. 

Товариство розкриває таку iнформацiю про помилки попереднiх перiодiв: 

" характер помилки попереднього перiоду; 

" суму виправлення за кожний вiдображений попереднiй перiод, наскiльки можливо: 

o статтi фiнансових звiтiв, на якi вона впливає; 

o суму вправлення на початок самого першого з вiдображених попереднiх перiодiв; 

o у випадку, якщо ретроспективне перерахування неможливе для певного попереднього 

перiоду, обставини, що привели до iснування такої умови та опис того, як та коли виправлено 

помилку. 

Ретроспективне виправлення помилок обов'язково затверджується функцiональним керiвником 

та головним бухгалтером Товариства.  

2.4. Суттєвiсть 

Рiвень суттєвостi визначається та переглядається на регулярнiй основi не рiдше нiж один раз на 

рiк. Основою для розрахунку суттєвостi є рiчна або квартальна звiтностi. Для розрахунку 

суттєвостi Товариство може використовувати наступнi показники, або поєднання декiлькох 

показникiв, зваженi на певнi коефiцiєнти в залежностi вiд внутрiшнього або зовнiшнього 

економiчного та фiнансового середовища:  

" Валюта балансу Товариства; 

" Фiнансовий результат Товариства за вiдповiдний звiтнiй перiод; 

" Чистий результат руху грошових коштiв за перiод; 

" Чистий результат змiн у власному капiталi, тощо. 

Визначення суттєвостi узгоджується функцiональним керiвником та наведено в Додатку 1.  



2.5. Округлення 

В процесi ведення бухгалтерського облiку можуть виникати рiзницi на округленнях до 1 (однiєї) 

гривнi. Товариство на регулярнiй основi проводить списання виявлених рiзниць через доходи або 

витрати на пiдставi вiдповiдного розпорядження Товариства.  

Роздiл 3. Органiзацiйнi аспекти облiкової полiтики 

3.1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерiєю Товариства на чолi з Головним 

бухгалтером. 

Головний бухгалтер вiдповiдальний за забезпечення дотримання Товариством встановлених 

єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку; формування та надання у встановленi 

термiни фiнансової звiтностi, складеної на пiдставi регiстрiв бухгалтерського облiку, iз 

застосуванням змiшаної, журнально-ордерної системи облiку з використанням програмного 

забезпечення, що задовольняє потреби у розкриттi та групуваннi iнформацiї, з необхiдним 

додатковими регiстрами синтетичного облiку для забезпечення можливостi накопичення звiтних 

даних. 

Права та обов'язки головного бухгалтера та працiвникiв бухгалтерiї визначаються чинним 

законодавством, цим наказом та затвердженими у Товариствi посадовими iнструкцiями. 

3.2. Робочий план рахункiв 

При веденнi бухгалтерського облiку Товариство керується Робочим планом рахункiв (Додаток № 

2), затвердженим цiєю облiковою полiтикою. 

3.3. Первиннi документи та регiстри 

Для оформлення фактiв здiйснення господарської дiяльностi Товариство застосовує: 

" первиннi облiковi документи типових форм, розробленi та затвердженi державними 

органами та рекомендованi до використання суб'єктами господарювання; 

" первиннi облiковi документи, складенi не за типовою формою. Форма таких первинних 

облiкових документiв затверджується керiвником пiдприємства, i цi документи повиннi мiстити 

в обов'язковому порядку такi реквiзити: 

o найменування документа; 

o дата складання документа; 

o найменування органiзацiї, вiд iменi якої складено документ; 

o змiст господарської операцiї; 

o вимiрювачi господарської операцiї в грошовому i/або натуральному вираженнi; 

o ПIБ i посаду, особи вiдповiдальної за вчинення i правильнiсть оформлення господарської 

операцiї.  

Товариство також допускає використання у господарськiй дiяльностi застосування первинних 

документiв, сформованих в електронному виглядi при виконаннi наступних умов: 

" такi документи пiдписуються електронним цифровим пiдписом; 

" на вимогу контролюючих органiв такi електроннi документи можуть роздруковуватись на 

паперових носiях за пiдписом бухгалтера, що веде дiлянку облiку операцiй, по яких сформовано 

такий електронний документ та головним бухгалтером пiдприємства. Виключенням є вантажнi-

митнi декларацiї, якi пiдлягають реєстрацiї в єдиному реєстрi - для таких документiв 

роздруковується реєстр, що також пiдписується бухгалтером дiлянки облiку та головним 

бухгалтером. 

Формування регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку здiйснюється виходячи iз наступних 

принципiв: 

" регiстри облiку розрахункiв з постачальниками формуються у розрiзi контрагентiв та 

договорiв; 

" регiстри облiку розрахункiв по переказам коштiв, електронних коштiв вiдображаються 

зведено за день без додаткової аналiтики. Iнформацiя щодо кожної операцiї формується за 

допомогою додаткового програмного забезпечення в окремiй базi та зберiгається у електроннiй 

формi; 



" регiстри облiку розрахункiв за кредитними операцiями формуються у розрiзi контрагентiв 

та договорiв; 

" регiстри облiку розрахункiв з позичальниками та позикодавцями формуються в розрiзi 

контрагентiв та договорiв або зведено з можливiстю деталiзацiї за допомогою додаткового 

програмного забезпечення в окремiй базi; 

" регiстри облiку матерiальних необоротних активiв, а саме основних засобiв та запасiв, 

формуються у розрiзi мiсць зберiгання (складiв), матерiально- вiдповiдальних осiб та 

номенклатури, що засвiдчено первинними документами (паперовими або електронними). Також 

регiстри деяких видiв основних засобiв та запасiв можуть формуватися зведено з можливiстю 

деталiзацiї за допомогою додаткового програмного забезпечення в окремiй базi. 

Товариством визначено, що мiсцем зберiгання первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського 

облiку, виготовлених на паперових та електронних носiях iнформацiї визначається Архiв 

пiдприємства. 

При зберiганнi документiв та облiкових регiстрiв Товариство керується вимогами чинного 

законодавства щодо строкiв зберiгання документiв та облiкових регiстрiв, визначеними 

Перелiком типових документiв, що створюються в процесi дiяльностi органiв державної влади та 

мiсцевого самоврядування, iнших пiдприємств, установ та органiзацiй, iз зазначенням строкiв 

зберiгання документiв, затвердженим наказом Головного архiвного управлiння при КМУ вiд 

20.07.98 р № 41 та внутрiшнiх положень Товариства. 

3.4. Фiнансова звiтнiсть 

Фiнансова звiтнiсть - це звiтнiсть, яка вiдображає фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух 

грошових коштiв Товариства. 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

Товариство використовує чиннi форми фiнансової звiтностi:  

" Баланс (Звiт про фiнансовий стан), 

" Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), 

" Звiт про власний капiтал, 

" Примiтки до фiнансової звiтностi 

3.5. Облiковий цикл 

Послiдовнiсть етапiв облiкового процесу вiд аналiзу господарських операцiй до формування 

фiнансової звiтностi та закриття рахункiв - облiковий цикл. Облiковий цикл складається iз 

наступних етапiв: 

1. проведення аналiзу операцiй на базi первинних документiв, 

2. реєстрацiя операцiй в журналi/регiстрi облiку, 

3. перенос проводок до Головної книги, 

4. закриття рахункiв в кiнцi звiтного перiоду 

5. формування фiнансової звiтностi. 

Для формування фiнансової звiтностi бухгалтер вiдображає тi операцiї, що вiдносяться до 

поточного звiтного перiоду. Для цього проводяться вiдповiднi розрахунки, аналiз та пiдготовка 

проектiв робочих документiв. У випадках, коли в Головнiй книзi чи журналi винайдено помилку, 

вона виправляється за допомогою вiдповiдних записiв-проводок. Коригуючi проводки - це 

журнальнi проводки, якi здiйснюються з метою коригування частини або повної суми некоректної 

журнальної проводки (як правило, метод червоного сторно). Кожна корегуючи проводка 

пiдтверджується вiдповiдними поясненнями. Якщо налаштування системи дозволяє створення 

коригуючої проводки iз використанням журналiв операцiй у вiдповiдному модулi, то такi 

коригуючi проводки обов'язково мають бути проведенi з використанням вiдповiдного модуля 

облiкової системи, а не безпосередньо вручну в Головнiй книзi. Будь яка ручна проводка в 

Головнiй книзi узгоджується з головним бухгалтером та вноситься в окремий реєстр ручних 

коригувань.  

3.6. Перiодичнiсть формування звiтностi 



Товариство формує звiтнiсть на такi дати: 

" щомiсячна звiтнiсть станом на останнiй день звiтного календарного мiсяця; перiод 

закриття - до кiнця дня 7 числа мiсяця наступного за звiтним (або в день виплати заробiтної плати, 

якщо вона виплачується ранiше нiж 7 число); формування аналiтичних звiтiв протягом 2-х 

робочих днiв з моменту закриття перiоду; 

" квартальна звiтнiсть станом на останнiй день звiтного календарного кварталу; перiод 

закриття - до кiнця дня 7 числа мiсяця наступного за звiтним кварталом; 

" рiчна звiтнiсть станом на 31 грудня звiтного року; перiод закриття - до кiнця дня 10 числа 

мiсяця наступного за звiтним роком. 

Комплект фiнансової звiтностi на кожну звiтну дату формується у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодавства. Комплект має складатися щонайменше за Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та 

Звiту про фiнансовi результати за вiдповiдний перiод, навiть якщо немає таких вимог в чинному 

законодавствi.  

3.7. Повноваження з визнання та класифiкацiї необоротних активiв 

З метою визнання та класифiкацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв 

(далi - основнi засоби) i нематерiальних активiв; для вирiшення питань оцiнки, проведення 

переоцiнки, визначення строкiв корисного використання, лiквiдацiйної вартостi, первинної 

економiчної вигоди; проведення iнвентаризацiї та списання, визначення справедливої вартостi 

основних засобiв та необоротних матерiальних активiв - Товариство створює постiйно дiючу 

центральну комiсiю та розробляє процедури та встановлює ролi  щодо облiку необоротних 

активiв. Результати роботи комiсiї оформляються в мiру необхiдностi.  

3.8. Проведення iнвентаризацiй 

З метою посилення контролю i забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi встановити такi строки для проведення iнвентаризацiй: 

" Iнвентаризацiя необоротних активiв та зобов`язань, запасiв, грошових коштiв та iнших 

активiв Товариства проводиться не рiдше, нiж один раз на рiк (рiчна iнвентаризацiя); 

" Iнвентаризацiя авансiв та зобов'язань проводиться щокварталу за станом на останнiй день 

кварталу (31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня календарного року) шляхом оформлення 

актiв звiрки. 

Крiм того, по будь-якiй дiлянцi зберiгання активiв проводити iнвентаризацiю у разi змiни 

матерiально вiдповiдальної особи та при виявленнi фактiв розкрадання. 

Iнвентаризацiї кас та, при наявностi, пунктiв надання фiнансових послуг проводити у 

вiдповiдностi до вимог внутрiшнiх Положень. 

За iнiцiативою/рiшенням iнiцiатора Товариство може проводити несистематичнi позаплановi 

iнвентаризацiї. Iнiцiатором може виступати будь який уповноважений спiвробiтник Товариства 

(керiвники вiддiлiв, матерiально вiдповiдальнi особи, та iншi). 

Iнвентаризацiї проводяться в суворiй вiдповiдностi до Внутрiшнiх положень та Iнструкцiй 

Товариства з проведення iнвентаризацiй. Також iнвентаризацiї проводяться з дотриманням 

основних принципiв, а саме: 

" рiчна iнвентаризацiя покриває 100% необоротних основних засобiв та запасiв, 

" будь яка iнвентаризацiя проводиться незалежною iнвентаризацiйною комiсiєю, 

" iнвентаризацiйна комiсiя на чолi з головою комiсiї визначатися наказом по Товариству, 

" iнвентаризацiя проводиться виключно в присутностi повного складу комiсiї, 

" iнвентаризацiя проводиться в присутностi матерiально вiдповiдальної особи, або 

уповноваженої особи, назначеної виконуючим обов'язки, 

" основна мета iнвентаризацiї полягає в: 

o встановленнi фактичних мiсць зберiгання необоротних активiв та запасiв, 

o виявленнi надлишкiв та нестач, 

o встановленнi придатностi необоротних активiв та запасiв до використання. 

3.9. Тест на знецiнення необоротних активiв 

У вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" Товариство в кiнцi кожного 



звiтного року має оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися.  

До ознак, що вказують на зниження корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв, 

належать:  

" значне пошкодження основного засобу,  

" моральне старiння активу,  

" неналежнi умови використання основних засобiв тощо.  

Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариству слiд оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування 

такого активу. 

Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i 

тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке 

зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. Визнання зменшення корисностi узгоджується з 

функцiональним керiвником. 

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування бiльша за залишкову вартiсть дооцiнка активу не 

визнається, крiм випадкiв, коли ранiше уцiнка по результатам тесту на знецiнення цього активу 

була визнана у складi Звiту про сукупний дохiд. У цьому випадку визнається факт вiдновлення 

цiнностi даного активу, але у розмiрi, що не перевищує уцiнки, вiдображенiй у попереднiй перiод. 

Роздiл 4. Методологiя бухгалтерського облiку 

4.1. Основнi засоби 

Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовi звiтностi основнi засоби вiдповiдно до положень 

МСБО 16 "Основнi засоби". 

Даною облiковою полiтикою Товариство встановлює модель облiку основних засобiв, як: модель 

облiку за собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та за мiнусом накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв. 

4.1.1. Критерiї визнання матерiальних активiв основними засобами. 

Товариство використовує наступнi критерiї: 

" матерiальний об'єкт утримується для використання у господарськiй дiяльностi або для 

надання в оренду або для здiйснення адмiнiстративних або соцiально-культурних функцiй; 

" матерiальний об'єкт очiкується використовувати бiльше одного року. 

В бухгалтерському облiку Товариство роздiляє основнi засоби за матерiальнiстю на двi групи: 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) та звичайнi основнi засоби (ОС).  До складу 

МНМА вiдносяться основнi засоби вартiсть яких не перевищує порiг, встановлений Податковим 

Кодексом України. 

Товариство приймає на баланс основнi засоби за собiвартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i витрати пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, придатного для 

експлуатацiї. 

Собiвартiсть об'єкта придбаних основних засобiв може включати: 

" цiну придбання активу (за мiнусом отриманих знижок) та вартiсть послуг пiдрядникiв за 

виконання робiт за вирахуванням податкiв, що вiдшкодовуються Товариству; 

" реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з 

придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; 

" суми ввiзного мита (у т.ч. витрати на розмитнення та на послуги митницi); 

" суми непрямих податкiв, сплаченi у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв, 

якщо вони не вiдшкодовуються Товариству; 

" витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; 

" витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв 

(включаючи заробiтну платню працiвникiв Товариства, задiяних на таких роботах); 

" курсовi рiзницi, якi пов'язанi з придбанням активу, до моменту оприбуткування активу; 

" iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану та в 

мiсцезнаходження, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою (включаючи 

заробiтну платню працiвникiв Товариства, задiяних на таких роботах та орендну плату за 

використання площ, на яких вiдбувається спорудження основних засобiв); 



" первiсно оцiненi витрати на демонтаж (виведення з експлуатацiї) об'єкта основних засобiв; 

" витрати на позики, що капiталiзуються як частина собiвартостi квалiфiкованого активу. 

 

4.1.2. Капiталiзацiя витрат по кредитах, отриманих для придбання (створення) основних засобiв. 

У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Товариство капiталiзує витрати на позики, якi 

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. 

Тобто, витрати капiталiзуються тiльки по цiльових позиках, якi отримано саме з метою придбання 

або створення конкретного квалiфiкованого активу, за умовою що зв'язок мiж квалiфiкованим 

активом та цiльовою позикою може бути легко встановлений. Може бути важко визначити 

прямий зв'язок мiж певними позиками та квалiфiкованим активом i визначити позики, яких за 

iнших обставин можна було б уникнути. Такi труднощi виникають, наприклад, при 

централiзованiй координацiї дiяльностi Товариства з фiнансування. У результатi визначення суми 

витрат на позики, яка безпосередньо пов'язана з придбанням квалiфiкованого активу, 

ускладнюється - i треба дiяти на основi судження. 

Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує значного часу (суттєвого перiоду) для 

пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Пiд суттєвим перiодом 

розумiється значний промiжок часу (бiльше року) мiж датою придбання основного засобу та 

датою введення в експлуатацiю. 

Витрати за позиками можуть включати: 

" Витрати по вiдсотках, розрахованi з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки; 

" Курсовi рiзницi, шо виникають внаслiдок залучення позик в iноземнiй валютi, в тiй мiрi, в 

якiй вони вважаються коригуванням вiдсоткових витрат за позикою. 

Витрати по вiдсотках, що пiдлягають капiталiзацiї, являють собою фактично нарахованi вiдсотки 

за мiнусом будь-якого iнвестицiйного доходу (вiдсотки по депозитам), отриманого вiд 

запозичених коштiв. 

Вiдсотки починають капiталiзуватися, якщо виконуються усi наступнi вимоги: 

" якщо понесенi витрати, пов'язанi iз активом; 

" якщо понесенi витрати на позики; 

" якщо ведеться дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки активу до його використання за 

призначенням або продажу. 

Капiталiзацiя вiдсоткiв призупиняється, якщо призупиняється активна розробка квалiфiкованого 

активу протягом тривалих перiодiв. 

Припинення капiталiзацiї вiдсоткiв вiдбувається, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для 

пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 

4.1.3. Припинення визнання матерiальних активiв основними засобами. 

Товариство припиняє визнавати об'єкт основних засобiв з моменту прийняття рiшення про 

неможливiсть одержання економiчних вигiд вiд використання такого об'єкта основних засобiв на 

пiдставi Акту про списання основних засобiв, який авторизується матерiально вiдповiдальною 

особою та бухгалтером, який вiдповiдає за облiк основних засобiв.  

4.1.4. Амортизацiя та визначення строку корисного використання основних засобiв. 

Згiдно МСБО 16 Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, 

протягом строку корисної експлуатацiї активу. 

Товариство починає амортизацiю активу у перiодi, в якому актив став придатним до використання 

та припиняє амортизацiю активу при настаннi однiєї з двох дат, яка вiдбувається ранiше: 

" дата, з якої актив квалiфiкується таким, що утримується для продажу при умовi 

дотримання положень МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена 

дiяльнiсть"; 

" дата, з якої припиняється визнання активу. 

Товариство допускає початок амортизацiї з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкту 

основного засобу в експлуатацiю. 

Товариство не припиняє амортизацiю, коли актив тимчасово вибуває з активного використання.  



Амортизацiя для всiх видiв основних засобiв (в т.ч. МНМА) нараховується на систематичнiй 

основi прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисної експлуатацiї основного засобу, який 

визначається для кожної категорiї (номенклатури) основних засобiв. 

Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для 

Товариства. Оцiнка строку корисної експлуатацiї активу має спиратися на судження, яке 

грунтується на досвiдi використання Товариством подiбних активiв, а також з урахуванням 

технiчної документацiї по об'єкту  та спираючись на висновки профiльних фахiвцiв, якi 

вiдповiдають за експлуатацiю даного типу об'єктiв.  

Вартiсть, що амортизується - первiсна вартiсть необоротних активiв за вирахуванням їх 

лiквiдацiйної вартостi. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це попередньо оцiнена сума, що її Товариство отримало би на 

поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на вибуття, 

якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по закiнченнi строку його корисної 

експлуатацiї. 

У зв'язку з неможливiстю достовiрно визначити суму, яку Товариство очiкує отримати вiд 

реалiзацiї (лiквiдацiї) основних засобiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання, 

Товариством прийнято рiшення лiквiдацiйну вартiсть кожного об'єкта основних засобiв 

встановити у розмiрi 0 (нуль) гривень. 

Для цiлей бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, Товариство подiляє основнi 

засоби на наступнi групи: 

" земельнi дiлянки, будiвлi та споруди; 

" полiпшення орендованих примiщень; 

" технологiчне обладнання i машини 

" операцiйне та офiсне обладнання; 

" автомобiлi; 

" системи IT. 

Кожна група основних засобiв складається з рiзних категорiй (номенклатури) основних засобiв. 

Термiни корисного використання по кожнiй з таких категорiй (номенклатурi) викладенi в Додатку 

3 - Внутрiшнi положення та iнструкцiї з облiку основних засобiв. 

Основнi засоби по яким нараховано  знос у розмiрi 100%, не пiдлягають списанню з балансу, якщо 

Товариство має намiр їх використовувати в подальшому. 

Строки корисного використання переглядаються принаймнi один раз в кiнцi кожного звiтного 

року, i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються в облiку як 

змiни в облiковiй оцiнцi. 

4.1.5. Технiчне обслуговування та ремонти. 

Технiчне обслуговування - це операцiї або захiд, або комплекс операцiй або заходiв, направлених 

на пiдтримання справностi або працездатностi основного засобу. Проведення технiчного 

обслуговування не призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд вiд використання 

об'єкта, а направлено на можливiсть використання за призначенням. 

Всi витрати на технiчне обслуговування основних засобiв є витратами звiтного перiоду 

(вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд у складi собiвартостi, адмiнiстративних витрат, 

витратах на збут, iнших операцiйних витрат, iнших витрат) i не збiльшують вартiсть основного 

засобу. 

Поточний ремонт - це комплекс заходiв, направлений на вiдновлення справностi або 

працездатностi об'єкта основних засобiв, що не призведе до збiльшення майбутнiх економiчних 

вигiд. Всi витрати на поточний ремонт основних засобiв є витратами звiтного перiоду 

(вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд) i не збiльшують вартiсть основного засобу. 

Капiтальний ремонт - це комплекс заходiв, направлений на модернiзацiю та реконструкцiю, 

покращення об'єкта основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд. 

Усi витрати, пов'язанi з капiтальним ремонтом об'єкту основних засобiв накопичуються на 

рахунках Капiтальних iнвестицiй. До капiтальних ремонтiв також належить вiдновлення власних 



об'єктiв основних засобiв пiсля їх повного знищення або суттєвого пошкодження (наприклад 

пiсля пожару). Компенсацiя заподiяних збиткiв чи вiдновлення об'єктiв, якi не належать 

Товариству, вiдноситься до поточних витрат на компенсацiю чи вiдновлення (наприклад 

вiдновлення орендованого примiщення до первозданного вигляду пiсля пожежi вiдноситься до 

витрат поточного перiоду). 

4.1.6. Полiпшення орендованих основних засобiв. 

Ремонти або полiпшення орендованого майна, проведенi до початку використання 

капiталiзуються лише в тому випадку, якщо таке полiпшення приведе до збiльшення майбутнiх 

економiчних вигiд вiд використання цього орендованого майна (наприклад: пiдготовка 

примiщення для його вiдкриття, добудова рамп, створення зон обслуговування клiєнтiв, 

облаштування технiчних примiщень, реконструкцiї для суттєвого збiльшення попередньо 

встановленого строку корисного використання, тощо). 

Будь якi iншi витрати, пов'язанi з орендованими основними засобами є витратами звiтного 

перiоду. 

4.1.7. Облiк основних засобiв за компонентами. 

Товариство застосовує облiк основних засобiв за компонентами у випадку, якщо об'єкт основних 

засобiв, складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання, i такi частини 

можливо iдентифiкувати як окремi об'єкти основних засобiв. 

Для прийняття рiшення стосовно облiку об'єкта основних засобiв за компонентами створюється 

експертна комiсiя, склад якої затверджується наказом керiвника Товариства для кожного випадку. 

Розподiл об'єктiв основних засобiв на компоненти здiйснюється при виконаннi двох умов: 

" Строк корисного використання таких окремих компонентiв вiдрiзняється не менше нiж на 

20% вiд строку корисного використання цiлiсного об'єкта основних засобiв, та таке вiдхилення у 

строках пiдтверджується технiчною документацiєю. 

" Вартiсть окремих компонентiв об'єкта основних засобiв складає не менше 20% вiд вартостi 

цiлiсного об'єкта основних засобiв. 

Якщо вартiсть окремих компонентiв об'єкта основних засобiв не визначена в документах з 

придбання такого об'єкта, то для цiлей бухгалтерського облiку вартiсть компонента визначається 

на рiвнi вартостi аналогiчної номенклатури компонента виходячи з ринкових пропозицiй на 

момент вiдокремлення компонентiв зi складу об'єкта основних засобiв. 

Для окремих компонентiв основних засобiв застосовується такий же метод амортизацiї як i для 

об'єкта основних засобiв, з якого вони були видiленi. 

Ремонти окремих компонентiв та витрати на монтаж i демонтаж таких компонентiв вiдносяться 

до витрат перiоду, у якому здiйснювались такi роботи. 

4.2. Нематерiальнi активи 

Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи вiдповiдно до 

положень МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

4.2.1. Основнi визначення. 

Актив - це ресурс: 

" контрольований Товариством у результатi минулих подiй; та 

" вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигiд; 

" актив є iдентифiкованим; 

" вартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 

Актив вiдповiдає критерiю iдентифiкацiї, якщо вiн: 

" може бути вiдокремлений (тобто може бути проданий, переданий, наданий в оренду iншим 

органiзацiям незалежно вiд того чи є на це намiр Товариства), або 

" виникає на пiдставi договiрних або юридичних прав.  

Товариство контролює актив, якщо має право на отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його 

використання. 

До майбутнiх економiчних вигiд можуть бути вiднесенi виручка вiд продажу продукцiї чи послуг, 

зниження витрат чи iншi вигоди, що виникають при використаннi активу. 



Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. 

Амортизацiя - систематичний розподiл суми, нематерiального активу, що амортизується протягом 

строку його корисної експлуатацiї. 

Балансова вартiсть - сума, за якою актив визнають у звiтi про фiнансовий стан пiсля вирахування 

будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. 

4.2.2. Визнання i модель облiку нематерiальних активiв. 

Придбаний або створений нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує ймовiрнiсть 

одержання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з його використанням та його вартiсть може 

бути достовiрно визначена. 

Не визнаються нематерiальним активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi:  

" витрати на дослiдження; 

" витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; 

" витрати на рекламу та витрати на просування продукцiї на ринку; 

" витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або його частини;  

" витрати на пiдвищення дiлової репутацiї Товариства. 

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, пiсля 

вирахування будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

Створенi власними силами видавничi права, клiєнтськi бази та аналогiчнi по сутностi об'єкти, що 

створенi самим пiдприємством, не пiдлягають визнанню в складi нематерiальних активiв. 

Розробка власного програмного забезпечення капiталiзується тiльки якщо: 

" вона має високий потенцiал майбутнiх економiчних вигiд, а саме: створює цiлком новий 

функцiонал (продукт, сервiс), який має високу окупнiсть (що пiдтверджується формалiзованим 

розрахунком окупностi iнвестицiйного проекту); 

" супроводжується офiцiйним оформленням юридичних прав компанiї на таке програмне 

забезпечення. 

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат, якi 

можна прямо вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом. Прикладами прямих витрат є: 

" витрати на матерiали та послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування 

нематерiального активу; 

" витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19), якi виникають унаслiдок 

генерування нематерiального активу; 

" гонорари за реєстрацiю юридичного права; та 

" амортизацiю патентiв та лiцензiй, якi використовуються для генерування нематерiального 

активу. 

Капiталiзацiї пiдлягають витрати вiд моменту завершення етапу дослiдження та прийняття 

формалiзованого рiшення про створення та впровадження нового функцiоналу, але тiльки до 

моменту, коли першi елементи створеного нового функцiоналу  вводяться до продуктивної 

експлуатацiї. Будь якi витрати на розробку та доопрацювання продукту пiсля початку 

продуктивної експлуатацiї основних його елементiв вiдносяться до витрат поточного перiоду. 

Будь якi рiшення щодо капiталiзацiї програмних розробок потребують узгодження 

функцiональним керiвником.  

Права на комерцiйнi позначення, у тому числi на знаки для товарiв i послуг, визнаються 

нематерiальним активом у випадку реєстрацiї таких прав вiдповiдно до Закону "Про охорону прав 

на знаки для товарiв i послуг". Первiсна вартiсть прав на знаки для товарiв i послуг складається з 

суми витрат на створення, реєстрацiйного збору, послуг патентного повiреного та iнших 

юридичних послуг пов'язаних з реєстрацiєю. Визнання нематерiальним активом вiдбувається на 

дату подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у 



сферi iнтелектуальної власностi. 

Нематерiальнi активи можуть мiститися в (або на) фiзичнiй субстанцiї, такiй як компакт-диск (у 

випадку комп'ютерного програмного забезпечення), юридична документацiя (у випадку лiцензiї 

чи патенту) або iнший носiй. Визначаючи, згiдно з яким стандартом слiд розглядати актив, що 

об'єднує нематерiальнi i матерiальнi елементи (тобто, згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби", чи як 

нематерiальний актив згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи"), Товариство застосовує 

судження, щоб оцiнити, який елемент є суттєвiшим. 

Видатки на нематерiальний актив, що їх первiсно визнано як витрати, не визнаються як частина 

собiвартостi нематерiального активу на пiзнiшу дату. 

Визнання об'єкта нематерiального активу здiйснюється на пiдставi оформленого первинного 

документа, що мiстить його найменування, характеристику (опис), порядок i строк його 

корисного використання, первiсну вартiсть, дату придбання, пiдписи осiб, що прийняли об'єкт 

нематерiального активу, якi повиннi перевiрити обгрунтованiсть оприбуткування 

нематерiального активу, тобто наявнiсть документiв (довiдок), що описують сам об'єкт 

нематерiального активу або порядок його використання (письмовий опис з формулами, 

кресленнями, схемами, зразками тощо). 

4.2.3. Амортизацiя нематерiальних активiв. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку 

використання, але не бiльше 10 рокiв.  

Амортизацiя нематерiальних активiв починається, коли актив стає готовим до запланованого 

використання (тобто, коли такий об'єкт знаходиться в мiсцi призначення та у станi, 

необхiдному/можливому для початку його використання iз запланованими цiлями на даний 

перiод часу). Товариство починає нарахування амортизацiї з першого дня мiсяця, наступного за 

мiсяцем, коли нематерiальний актив був введений до експлуатацiї. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

зарахуваннi на облiк Товариства, виходячи з: 

" очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання 

або iнших факторiв; 

" строкiв використання подiбних активiв, затверджених Товариством. 

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших 

юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних 

прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого 

Товариство очiкує використовувати цей актив. 

Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути 

подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди 

(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення без 

суттєвих витрат. 

У випадку, якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування 

нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається 

самостiйно, але не може становити менше 2 та бiльше 10 рокiв. 

Класифiкацiя нематерiальних активiв та встановленi строки експлуатацiї для кожної 

номенклатурної групи нематерiальних активiв наведенi у Додатку 4.  

4.3. Запаси  

Товариство здiйснює облiк запасiв вiдповiдно до положень МСБО 2 "Запаси". 

Об'єктом облiку запасiв визначається кожне їх найменування (номенклатура). 

Товариство приймає на баланс запаси, у вiдповiдностi до належно оформлених первинних 

документiв, за фактичною вартiстю придбання, тобто за первiсною вартiстю, з урахуванням 

витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi платежi. 

До складу запасiв входять малоцiннi та швидкозношуванi предмети. За характеристиками такi 

предмети близькi до основних засобiв, тобто вони не споживаються миттєво в процесi дiяльностi, 

а натомiсть використовуються Товариством багато разiв, поступово зношуючись. Єдина 



вiдмiннiсть вiд основних засобiв - нормативний термiн служби зазначених предметiв складає 

менше одного року, що не дозволяє у вiдповiдностi до МСФЗ та Українського податкового 

законодавства вiдносити цi предмети до складу основних засобiв та амортизувати протягом 

декiлькох рокiв.  

З метою пiдвищення рiвня контролю за використанням таких МШП, вони облiковуються на 

балансi Товариства до моменту припинення використання, яке засвiдчується оформленням 

вiдповiдного акту вибуття.  

Окрiм зазначених видiв МШП, до запасiв також вiдносяться iншi види, якi можуть вибувати з 

балансу Товариства при настаннi наступних подiй: 

" за фактами реалiзацiї (продаж, використання); 

" за фактом початку використання (наприклад: пакувальнi матерiали, паливо, канцелярiя, 

запаснi частини, тощо); 

" за фактом припинення використання (МШП) 

Товариство використовує внутрiшню методологiю облiку для кожної категорiї (номенклатури) 

запасiв. Класифiкацiя, методологiя облiку та додатковi умови вибуття для кожної категорiї запасiв 

описанi в Додатку 5  

4.3.1. Оцiнка запасiв на дату балансу. 

Запаси, вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси", на кожну рiчну звiтну дату оцiнюються за меншою з 

таких двох величин: собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї.  

Товариство має приймати до уваги той факт, що iснують певнi ризики, пов'язанi з запасами, якi 

мають вiдображатися в фiнансовiй звiтностi. Запаси можуть застарiти, пошкодитись, вони можуть 

стати непридатними до використання. Усi цi можливi подiї, що приведуть до неможливостi 

отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання, мають бути вiдображенi як 

знецiнення запасiв до чистої вартостi реалiзацiї. Також ознакою можливого знецiнення запасу є 

факт його не використання протягом 12 мiсяцiв. 

Товариство аналiзує об'єкти запасiв з метою iдентифiкацiї тих, що мають вiдображатися по чистiй 

вартостi реалiзацiї, на кожну дату складання звiтностi, а також в обов'язковому порядку перевiряє 

фiзичний стан запасiв при проведеннi iнвентаризацiї. 

Результат вiдображення вартостi запасiв за найменшою з величин - первiсної вартостi або чистої 

вартостi реалiзацiї визнається у звiтi про фiнансовi результати Товариства. 

4.4. Фiнансовi iнструменти 

Товариство здiйснює облiк фiнансових iнструментiв згiдно положень МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

4.4.1. Визнання фiнансових iнструментiв. 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за 

його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на 

операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу 

або фiнансового зобов'язання. 

Якщо справедлива вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов`язання при первiсному 

визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї, то така справедлива вартiсть пiдтверджується цiною 

котирування на активному ринку на iдентичний актив (тобто вхiдними даними 1-го рiвня) або 

базується на технiцi оцiнки, при якiй використовуються тiльки данi спостережних ринкiв 

(наприклад, метод визначення справедливої вартостi шляхом дисконтування грошових потокiв 

використовуючи ринкову вiдсоткову ставку), Товариство визнає рiзницю мiж справедливою 

вартiстю при первiсному визнаннi та цiною операцiї як прибуток або збиток. Метод визначення 

справедливої вартостi шляхом дисконтування грошових потокiв використовується тiльки для 

довгострокових фiнансових iнструментiв (термiном бiльше 12 мiсяцiв). Первiсна вартiсть 



короткострокових фiнансових iнструментiв (термiн менше 12 мiсяцiв) визнається за цiною 

операцiї. 

Будь якi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї при первiсному визнаннi 

узгоджуються з функцiональним керiвником.  

Фiнансовi активи: 

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за: 

" амортизованою собiвартiстю; 

" справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або 

" справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

Класифiкацiя грунтується на основi обох таких критерiїв: 

" бiзнес-моделi Товариства з управлiння фiнансовими активами; та  

" установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

Фiнансовий актив облiковується за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання 

обох зазначених нижче умов: 

" фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових 

активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i 

" договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

У будь яких iнших випадках фiнансовi активи облiковуються за справедливою вартiстю через 

доходи або витрати у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".  

У разi необхiдностi, Товариство може продавати високолiквiднi фiнансовi iнструменти, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю без змiни та перегляду бiзнес-моделi щодо портфеля 

фiнансових iнструментiв.  

Фiнансовi зобов`язання: 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають: 

" кредиторську заборгованiсть за товари, роботи та послуги, що використовуються в ходi 

операцiйної дiяльностi; 

" кредиторську заборгованiсть за товари, роботи та послуги, що використовуються в ходi 

iнвестицiйної дiяльностi; 

" Фiнансовi зобов'язання за залученим фiнансуванням (кредити банкiв, небанкiвських 

установ, облiгацiї та iнше); 

" Фiнансовi зобов'язання з оренди. 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 

4.4.2. Визнання очiкуваних кредитних збиткiв. 

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) резерв пiд збитки за 

фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс 

iз моменту первiсного визнання.  

Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягає у визнаннi очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь строк дiї за всiма фiнансовими iнструментами, за якими вiдбулося значне 

зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання (незалежно вiд того, чи вiн 

оцiнюється на iндивiдуальнiй, чи на груповiй основi) з урахуванням усiєї обгрунтовано необхiдної 

та пiдтверджуваної iнформацiї, включаючи прогнозну iнформацiю.  

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первiсного визнання, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким 

фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам. 

Якщо Товариство оцiнило у попередньому звiтному перiодi резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового 

iнструменту, але станом на поточну звiтну дату з'ясував, що критерiї бiльше не виконуються, то 

Товариство оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним 

збиткам станом на поточну звiтну дату. 



Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi), що 

є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має бути 

визнана згiдно з МСФЗ 9, як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або 

збитку. 

4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти - найбiльш лiквiднi активи Товариства, що у будь-який момент i досить швидко 

можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi фiнансовi iнструменти, якi 

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. 

До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдносяться:  

" грошовi кошти в касi; 

" грошовi кошти в дорозi (iнкасацiя, пiдкрiплення каси, клiринговi розрахунки за 

платiжними системами або за операцiями еквайрингу); 

" грошовi кошти на поточних рахунках в банках; 

" електроннi грошi; 

" iншi короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнструментi (наприклад короткостроковi 

ОВДП, з термiном погашення до 3 мiсяцiв). 

 

4.5.1. Визнання та оцiнка. 

Грошовi кошти вiдображаються в облiку за фактичною вартiстю на момент їх фактичного 

перерахування в касу, на розрахунковi рахунки, валютнi рахунки, спецiальнi рахунки Товариства. 

На залишок грошових коштiв (або їх еквiвалентiв) на банкiвських рахунках, згiдно умов 

договорiв, можуть нараховуватися вiдсотки, якi вiдповiдно вiдображаються в бухгалтерському 

облiку. 

4.5.2. Iнвентаризацiя каси. 

В рамках перевiрки виконання касової дисциплiни Товариство на регулярнiй основi проводить 

iнвентаризацiю кас. Виявленi надлишки та нестачi вiдображаються в бухгалтерському облiку в 

кореспонденцiї з вiдповiдними рахунками дебiторської чи кредиторської заборгованостi. 

4.5.3. Очiкуванi кредитнi збитки. 

Грошовi кошти та еквiваленти - це фiнансовий актив, що оцiнюється за амортизованою вартiстю. 

У вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Товариство має розраховувати резерв пiд 

очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.  

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки нараховується пiд вiрогiднiсть дефолту на горизонтi до 

контрактної дати погашення фiнансового iнструменту. Контрактна дата погашення поточних 

рахункiв, рахункiв до вимоги, депозитiв овернайт, грошей в дорозi складає 1-2 робочi/банкiвськi 

днi. Вiдповiдно, для банкiвських установ, по яких на кожну звiтну дату вiдсутня висока 

вiрогiднiсть введення тимчасової адмiнiстрацiї протягом наступних декiлькох робочих днiв, 

ризик збиткiв оцiнюється як нульовий.  

У разi суттєвого зростання кредитного ризику за грошовими коштами та їх еквiвалентами 

(наприклад, iснує ризик введення тимчасової адмiнiстрацiй до певної банкiвської установи, або 

спостерiгається суттєве погiршення фiнансового стану банкiвської установи)  резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки розраховується у вiдповiдностi до Додатку 7 Методологiя розрахунку очiкуваних 

кредитних збиткiв. 

Методологiя облiку операцiй з грошовими коштами викладено в Додатку 6. 

4.6. Дебiторська заборгованiсть 

Товариство здiйснює визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської 

заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

4.6.1. Визнання та класифiкацiя дебiторської заборгованостi. 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних 



зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi. 

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює дебiторську заборгованiсть за справедливою 

вартiстю. Для короткострокової дебiторської заборгованостi (строком до 12 мiсяцiв) справедлива 

вартiсть пiд час первiсного визнання дорiвнює цiнi операцiї (номiнальнiй вартостi). Подальший 

облiк дебiторської заборгованостi ведеться за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство класифiкує дебiторську заборгованiсть за строками погашення та за об'єктами щодо 

яких виникла така дебiторська заборгованiсть. 

За строками погашення дебiторська заборгованiсть подiляється: 

" Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка буде погашена 

протягом 12 мiсяцiв з дати балансу. 

" Довгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi фiзичних та 

юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 

Товариство здiйснює рекласифiкацiю частини довгострокової дебiторської заборгованостi до 

складу короткострокової, у випадку, якщо за умовами договору до погашення частини суми 

заборгованостi залишається менше 365 днiв. 

Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi ведеться по кожному дебiтору, договору, групою, 

за видами заборгованостi, термiнами її виникнення й погашення. При цьому аналiтичний облiк 

дебiторської заборгованостi в розрiзi фiзичних осiб може вiдображатися в регiстрах облiку 

загальної сумою за умовою, що аналiтична розбивка заборгованостi в розрiзi кожної фiзичної 

особи ведеться в окремiй системi в електронному виглядi. 

4.6.2. Визнання очiкуваних кредитних збиткiв. 

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською 

заборгованiстю використовуючи загальний пiдхiд та спрощений пiдхiд у вiдповiдностi до МСФЗ 

9 "Фiнансовi iнструменти"  

Загальний пiдхiд використовується для суттєвих фiнансових iнструментiв (в т.ч. тих, якi мiсять 

значний компонент фiнансування, наприклад, кредити, депозити, тощо). Спрощений пiдхiд 

використовується для однотипних, iндивiдуально не суттєвих фiнансових iнструментiв, якi 

об'єднанi в групи за певними характеристиками, наприклад торгова дебiторська заборгованiсть за 

групами прострочки. 

Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом у спосiб, що 

вiдображає: 

" об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону 

можливих результатiв; 

" часову вартiсть грошей; i 

" обгрунтовано 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 

Максимальний перiод, який слiд ураховувати пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, - це 

максимальний договiрний перiод (з урахуванням опцiонiв на пролонгацiю), протягом якого 

Товариство є вразливим до кредитного ризику, але не довший перiод, навiть якщо застосування 

вiдповiдного довшого перiоду вiдповiдає дiловiй практицi. 

Загальний пiдхiд. 

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, 

якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного 

визнання.  

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первiсного визнання, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким 

фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам. 

Кредитний збиток за загальним пiдходом розраховується як рiзниця мiж амортизованою вартiстю 

заборгованостi на звiтну дату та приведеною вартiстю всiх грошових потокiв, якi Товариство 



очiкує отримати за договором, з урахуванням будь якої iнформацiю про минулi подiї, поточнi 

умови та прогнози майбутнiх економiчних умов. 

Спрощений пiдхiд. 

При використаннi спрощеного пiдходу Товариство групує дебiторську заборгованiсть за схожими 

її характеристиками та розраховує коефiцiєнт резерву для кожної групи.  

Iлюстративний приклад методологiї розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв:  

Наприклад, для розрахунку коефiцiєнтiв резервування Товариство використовує iсторичний 

рiвень безнадiйної дебiторської заборгованостi в кожнiй категорiї прострочення, зважений на 

прогноз майбутнiх економiчних умов за вiдповiдний перiод. Для такого розрахунку 

використовуються iсторичнi данi за останнi 18 мiсяцiв, а саме аналiзується портфель дебiторської 

заборгованостi в розрiзi груп прострочення на предмет рiвня наявностi безнадiйної заборгованостi 

в кожнiй групi станом на кiнець кожного мiсяця: 

" Поточна 

" Прострочення 1-30 днiв 

" Прострочення 31-60 днiв 

" Прострочення 61-90 днiв 

" Прострочення 91-120 днiв 

" Прострочення 121-150 днiв 

" Прострочення 151-180 днiв 

" Прострочення 181-360 днiв 

" Прострочення бiльше 1 року або контрагенти, оголошенi банкрутом, незалежно вiд 

кiлькостi днiв прострочення. 

За результатами такого аналiзу виходить матриця, заснована на iсторичних даних, яка мiстить 

iнформацiю щодо наявностi безнадiйної заборгованостi в кожнiй групi прострочення станом на 

кiнець кожного мiсяця. 

Iлюстративний приклад таблицi станом на кiнець року (вiдсоток вмiсту безнадiйної 

заборгованостi в кожнiй групi): 

 лип Сер вер жов лис гру сiч лют бер квi тра чер лип

 сер вер жов лис гру 

Поточна 0.60 0.59 0.55 0.45 0.52 0.57 0.56 0.55 0.53 0.50 0.55 0.60

 х х х х х Х 

1-30 днiв 3 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 3

 х х х х х Х 

31-60 днiв 12 10 12 11 9 10 10 9 10 10 11 9

 10 х х х х х 

61-90 днiв 30 29 29 29 27 24 27 30 29 25 22 21

 23 24 х х х х 

91-120 днiв 44 45 45 45 42 44 40 37 37 37 38 40

 38 37 35 х х х 

121-150 днiв 48 44 40 48 45 49 50 50 52 50 49 46

 47 44 40 42 х х 

151-180 днiв 88 80 86 89 90 84 80 78 82 83 79 80

 82 80 82 83 79 х 

181-360 днiв 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 100 100 100 100 100 100 

бiльше 1 року 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 100 100 100 100 100 100 

 

На пiдставi отриманої матрицi розраховується середньозважене значення по кожнiй групi 

прострочення за останнi 12 мiсяцiв. Отриманiй коефiцiєнт зважується на поправку щодо 

очiкуваних змiн в майбутнiх економiчних умовах (наприклад змiна рiвня росту ВВП, тощо). Якщо 



суттєвих змiн в майбутнiх економiчних умовах не очiкується, коефiцiєнт не зважується. 

Отриманий фiнальний коефiцiєнт використовується для розрахунку резерву по кожнiй групi 

прострочки шляхом помноження балансової амортизованої вартостi на звiтну дату на вiдповiдний 

коефiцiєнт.  

4.6.3. Списання дебiторської заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть списується на валовi витрати для цiлей оподаткування по закiнченню 

строку позивної давнини (одночасно зi сторнуванням ранiше створеного резерву пiд очiкуванi 

кредитнi збитки) 

Детальнi iнструкцiї та методологiя щодо розрахунку резервiв викладенi в Додатку 7 - Методологiя 

розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. 

Методологiя облiку розрахункiв за дебiторською заборгованiстю викладено в Додатку 8. 

4.7. Кредиторська заборгованiсть, зобов'язання, резерви та забезпечення 

Облiк i визнання кредиторської заборгованостi, зобов'язань, резервiв та забезпечень Товариство 

здiйснює у вiдповiдностi до положень МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 37 "Забезпечення, 

умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Класифiкацiя кредиторської заборгованостi та iнших зобов'язань: 

" довгостроковi зобов'язання - строк погашення понад 12 мiсяцiв; 

" поточнi - строк погашення до 12 мiсяцiв. 

Частина довгострокової заборгованостi чи зобов'язання, що пiдлягає погашенню протягом одного 

року, вiдображається у статтi короткострокової заборгованостi чи зобов'язання. 

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у розрiзi контрагента i укладеного iз ним договору. 

У випадку, якщо по одному контрагенту по одному договору у Товариства на звiтну дату 

одночасно iснують аванси виданi i кредиторська заборгованiсть, то такi суми мають бути взаємо 

зарахованi, якщо iнше не передбачено договором. 

Резерви та забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має 

юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде 

потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Товариством створюються наступнi види забезпечень: 

" забезпечення на виплату вiдпусток; 

" забезпечення на виплату премiй працiвникам; 

" забезпечення пiд виплату претензiй; 

" iншi резерви та забезпечення 

Забезпечення створюються при виконаннi наступних умов: 

" у Товариства є поточне (iснуюче) зобов'язання (юридичне або, яке виникає iз практики) в 

результатi минулої подiї; 

" iснує висока ймовiрнiсть (вище 50%), що врегулювання такого зобов'язання призведе до 

вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди; 

" суму зобов'язань можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Забезпечення на виплату вiдпусток створюється на кожну звiтну дату (станом на кiнець мiсяцi) з 

метою рiвномiрного розподiлу витрат на оплату щорiчних вiдпусток протягом року.  

Резерв невикористаних вiдпусток розраховується по кожному працiвнику на основi наступних 

даних: 

" фонду оплати працi (включаючи всi додатковi виплати протягом року, якi входять до 

розрахунку середньої заробiтної плати згiдно законодавства) за останнi 12 мiсяцiв або за фактично 

вiдпрацьований час (якщо вiн менше 1 року); 

" кiлькостi календарних днiв у роцi чи у фактично вiдпрацьованому перiодi (якщо вiн менше 

1 року) за винятком святкових та неробочих днiв, встановлених законодавством; 

" кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки (на кiнець звiтного перiоду з початку роботи 

працiвника в Товариствi). 

Резерв розраховується шляхом множення середньоденної суми оплати працi на кiлькiсть днiв 

невикористаної вiдпустки по кожному спiвробiтнику на звiтну дату. Визначається сума 



нарахувань єдиного соцiального внеску на зазначену вище суму, що також включається до складу 

резерву. Нарахування фактичних вiдпускних здiйснюється за рахунок резерву невикористаних 

вiдпусток. 

Забезпечення на виплату винагород працiвникам створюється щомiсячно методом нарахування 

вiд планових винагород протягом перiоду, якого вони стосуються. Наприклад, квартальнi та рiчнi 

премiї працiвникам вiдносяться на витрати в перiодах, за якi вони нараховуються на щомiсячнiй 

основi в мiру виконання KPI. Нарахування резервiв проводиться за консервативною оцiнкою 

виконання, при цьому допускається коригування ранiше створених резервiв при отриманнi 

достатньої впевненостi в сумi до виплати. Таке коригування проводиться в останнiй мiсяць 

вiдповiдного перiоду. 

Методологiя облiку розрахункiв з працiвниками (в т.ч. методологiї для розрахунку резерву 

вiдпусток, квартальних та рiчних премiй) викладено в Додатку 9 - Методологiя облiку розрахункiв 

з працiвниками. 

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв дiяльностi Товариства. 

Методологiя облiку розрахункiв за кредиторською заборгованiстю викладено в Додатку 8. 

4.7.1. Списання кредиторської заборгованостi. 

Товариство списує кредиторську заборгованiсть у вiдповiдностi до iснуючого законодавства пiсля 

спливу строку позивної давнини на пiдставi вiдповiдного розпорядження. У деяких випадках 

може бути прийняте рiшення щодо списання кредиторської заборгованостi по сплину меншого 

термiну, нiж строки позивної давнини, вiд дати виникнення заборгованостi, якщо таке списання є 

загальноприйнятною галузевою практикою (наприклад, списання кредиторської заборгованостi 

по еквайрингу через 6 мiсяцiв з моменту виникнення). Перелiк таких випадкiв зi строками 

списання наведено в Додатку 8.  

4.8. Кредити та iншi борговi iнструменти наданi чи залученi (далi - "кредити") 

Наданi чи залученi кредити та iншi кредитнi iнструменти (облiгацiї, депозити, поворотна 

фiнансова допомога та iнше) первiсно оцiнюються та визнаються в бухгалтерському облiку за 

справедливою вартiстю. Для кредитiв, виданих за ринковими умовами, справедлива вартiсть 

складається з суми виданого кредиту та фактичних витрат, пов'язаних з укладеною кредитною 

угоди. 

Справедлива вартiсть кредитiв, що були отриманi/наданi не на ринкових умовах, визначається 

шляхом дисконтування очiкуваних грошових потокiв з використанням ринкової вiдсотковiй 

ставки. Рiзниця мiж сумою отриманих грошових коштiв та справедливою вартiстю кредиту 

визнається доходом чи витратою. Метод визначення справедливої вартостi шляхом 

дисконтування грошових потокiв використовується тiльки для довгострокових фiнансових 

iнструментiв (термiном бiльше 12 мiсяцiв). Первiсна вартiсть короткострокових кредитiв (термiн 

менше 12 мiсяцiв) визнається в сумi отриманого/виданого кредиту. 

Пiсля первiсного визнання всi кредити облiковуються за амортизованою вартiстю у вiдповiдностi 

до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

В бухгалтерському облiку балансова вартiсть кредиту складається з: 

" Основної суми боргу; 

" Нарахованих вiдсоткiв; 

" Дисконту чи премiї (виникають, якщо номiнальна вiдсоткова ставка не спiвпадає з 

ефективною вiдсотковою ставкою, або в разi укладення угоди на не ринкових умовах). 

Товариство в бухгалтерському облiку розподiляє кредити на довгостроковi та поточнi: 

" Поточнi- кредит буде погашено протягом 12 мiсяцiв з дати балансу; 

" Довгостроковi- кредит буде погашено пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 

Товариство здiйснює рекласифiкацiю довгострокової частини до складу короткострокової, у 

випадку, якщо за умовами договору до погашення частини суми заборгованостi залишається 

менше 365 днiв. 

4.9. Гранти 

Гранти, отриманi вiд держави України або iншої держави, а також гранти, отриманi вiд 



фiнансових установ, акцiонерами яких є держава Україна або iнша держава, пiдпадають пiд 

положення МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу". 

Грант, отриманий на придбання або будiвництво основних засобiв, визнається: 

" як дохiд пропорцiйно амортизацiї основних засобiв, на придбання або будiвництво яких 

вiн був отриманий, або  

" як зменшення первинної вартостi активу, на придбання або будiвництво якого вiн був 

отриманий 

4.10. Облiк капiталу 

Статутний капiтал Товариства включає в себе внески учасникiв. 

Товариство нараховує та сплачує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату 

тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється загальними зборами учасникiв. 

4.11. Валютнi операцiї 

Товариство здiйснює облiк валютних операцiй та курсових рiзниць вiдповiдно до положень 

МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".  

Функцiональною валютою компанiї встановлюється нацiональна валюта України - гривня. 

Валютою подання фiнансової звiтностi встановлюється нацiональна валюта України - гривня. 

З метою визначення курсових рiзниць Товариство використовує офiцiйний курс Нацiонального 

банку України: 

" На дату балансу - офiцiйний валютний курс встановлений на кiнець дня дати балансу; 

" На дату здiйснення господарської операцiї - офiцiйний валютний курс встановлений на 

початок дня здiйснення такої операцiї. 

Офiцiйний курс Нацiонального банку України вважається достовiрним вiдображенням ринкового 

валютного курсу. 

Усi монетарнi активи та зобов'язання Товариства пiдлягають переоцiнцi на кiнець кожного 

звiтного перiоду, застосовуючи курс на дату закриття (офiцiйний курс НБУ на кiнець звiтного 

перiоду) 

Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних активiв або зобов'язань на кожну 

звiтну дату облiковуються як доходи або витрати вiдповiдного перiоду. 

Курсовi рiзницi вiд валютно обмiнних операцiй облiковуються як доходи або витрати в тих 

перiодах, коли була проведена валютно обмiнна операцiя. Сума такої курсової рiзницi 

розраховується як рiзниця мiж курсом НБУ на дату здiйснення обмiну та комерцiйним курсом 

операцiї. 

У разi укладання угод, розрахунки по яким безпосередньо та однозначно прив'язанi до курсiв 

iноземних валют, в бухгалтерському облiку визнаються як валютнi. 

4.12. Оренда 

Товариство здiйснює облiк оренди вiдповiдно до положень МСФЗ 16 "Оренда". 

У момент укладення договору Товариство оцiнює, чи є договiр в цiлому або його окремi 

компоненти договором оренди. Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, 

якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу 

протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

На початок строку оренди Товариство визнає оренду термiном бiльше 12 мiсяцiв та суттєвою 

первiсною вартiстю (бiльше нiж USD 5000 в гривневому еквiвалентi), як актив, що являє собою 

право використання, та зобов'язання по його орендi. 

Термiн оренди визнається як невiдмовний строк оренди разом з перiодами, якi охоплюються 

можливiстю продовження оренди у випадку, якщо орендар обгрунтовано впевнений в тому, що 

вiн скористається такою можливiстю, та перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити 

оренду, якщо орендар обгрунтовано впевнений в тому, що вiн не скористається такою 

можливiстю. 

Зобов'язання по орендi розраховуються, як теперiшня вартiсть майбутнiх орендних платежiв 

протягом термiну оренди, дисконтована з використанням ставки, що закладена в договорi оренди, 



якщо дана ставка може бути легко визначена. Якщо неможливо легко визначити ставку, закладену 

в договорi оренди, то Товариство використовує ринкову ставку залучення додаткових кредитних 

коштiв. Ринкова ставка, що застосовується для договорiв оренди затверджується окремим наказом 

по Товариству та погоджується з функцiональним керiвником.  

Актив, що являє собою право використання, первiсно визнається в сумi зобов'язання з оренди, 

збiльшеного на суму орендних платежiв, здiйснених до початку оренди, та прямих витрат 

орендаря.  

Пiсля первiсного визнання Товариство проводить оцiнку активу, що являє собою право 

використання, iз застосуванням моделi облiку по собiвартостi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi 

засоби", а саме амортизувати актив прямолiнiйно протягом строку оренди. 

Пiсля первiсного визнання Товариство збiльшує зобов'язання по орендi на нарахованi вiдсотки 

(визнанi в фiнансових витратах), зменшує на суму орендних платежiв i переоцiнює балансову 

вартiсть для вiдображення переоцiнки, змiн умов оренди чи перегляду платежiв. 

Товариство повинно виконувати переоцiнку зобов'язань по орендi при настаннi наступних 

обставин: 

" Змiни майбутнiх орендних платежiв в зв'язку зi змiною iндексу чи ставки, що 

використовується для визначення даних платежiв; 

" Змiни термiну оренди. 

Товариство визнає суму переоцiнки зобов'язань по орендi в кореспонденцiї з коригуванням 

вартостi активу, що являє собою право використання, крiм випадкiв зниження балансової вартостi 

активу до нуля. В такому випадку Товариство визнає суму що залишилась у витратах. 

За короткостроковими договорами оренди (строком до 12 мiсяцiв) та за договорами оренди не 

суттєвих об'єктiв (ринкова вартiсть яких складає менше USD 5000 в гривневому еквiвалентi) 

Товариство визнає витрати по орендi за методом нарахування, без визнання активу на право 

користування та без визнання зобов'язання по орендi. 

4.13. Розрахунки з персоналом 

Товариство здiйснює нарахування та виплати працiвникам на пiдставi положення про оплату 

працi з урахуванням вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам" та вимог дiючого законодавства, що 

чинне на дату здiйснення таких виплат. 

Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, що їх надає Товариство в обмiн на послуги, 

наданi працiвниками, або при звiльненнi. 

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески за своїх працiвникiв в 

розмiрi, передбаченому чинним законодавством України на момент здiйснення виплати. 

Облiк заробiтної плати ведеться Товариством в розрiзi кожного працiвника. Нарахування 

заробiтної плати проводиться не менше нiж двiчi на мiсяць. Пiд час розрахункiв з працiвниками 

Товариство утримує вiйськовий збiр i податок з доходiв фiзичних осiб згiдно з законодавчо 

встановленими процентами нарахувань та утримань з заробiтної плати. 

Методологiя облiку розрахункiв з працiвниками викладено в Додатку 9 - Методологiя облiку 

розрахункiв з працiвниками. 

4.14. Доходи i витрати 

Для цiлей складання фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариство 

керується наступними нормативними вимогами: 

" Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi; 

" МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"; 

" Iншими стандартами у частинi окремих видiв доходiв та витрат. 

Доходи та витрати Товариства визнаються вiдповiдно до принципу нарахування, при цьому 

доходи i витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд 

дати надходження або сплати грошових коштiв (за винятком тих випадкiв, коли iншi вимоги до 

визнання доходiв та витрат передбаченi окремими мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi). Тому при складаннi звiтностi Товариство обов'язково аналiзує операцiї, здiйсненi пiсля 

звiтної дати i до дати затвердження фiнансової звiтностi для визначення перiоду, до якого вони 



вiдносяться. 

Для дотримання принципу нарахувань Товариство здiйснює нарахування витрат, щодо яких 

вiдсутнi документи, за оцiночною вартiстю, розрахунок якої пiдтверджується бухгалтерською 

довiдкою. 

Пiсля отримання первинних документiв Товариством попереднi нарахування витрат за оцiночною 

вартiстю корегується з урахуванням фактичної вартостi, зазначеної в первинних документах. 

Якщо документи отримано пiсля закриття звiтного перiоду, то в такому разi Товариство здiйснює 

корегування попередньо визнаних витрат у наступному звiтному перiодi, порiвнюючи оцiночну 

та фактичну вартiсть таких витрат. 

4.14.1. Облiк доходiв вiд реалiзацiї  

Товариство здiйснює облiк доходiв вiд реалiзацiї (виручки) вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 "Дохiд 

вiд договорiв з клiєнтами". 

При створеннi (укладаннi) контракту Товариство оцiнює товари чи послуги, обiцянi в контрактi з 

замовником, i визначає їх як зобов'язання до виконання.  

Дохiд вiд реалiзацiї визнається коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання 

щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того як) клiєнт отримує контроль над таким активом (або отримує 

вигоди вiд послуги). 

Витрати, понесенi пiд час виконання договору з клiєнтом визнаються як актив (та списуються на 

витрати в момент визнання доходу по такому договору) виключно в тому випадку, якщо такi 

витрати задовольняють наступним критерiям: 

" Витрати вiдносяться безпосередньо до договору, якi Товариство може певною мiрою 

iдентифiкувати (якщо витрати на таку iдентифiкацiю не перевищують економiчнi вигоди, якi 

отримує Товариство вiд застосування цього пiдходу); 

" Витрати створюють або полiпшують якiсть ресурсiв Товариства, якi будуть використанi 

для цiлей виконання зобов'язання по договору; 

" Очiкується, що витрати будуть вiдшкодованi. 

Витрати, що не пов'язанi з доходами (наприклад, витрати на страхування) визнаються за методом 

нарахування в перiодах, до яких вони вiдносяться. 

Види доходiв та витрат та методологiя визнання по кожному виду викладенi в Додатку 10 - 

Методологiя визнання доходiв та витрат. 

4.15. Податок на прибуток 

Товариство здiйснює облiк податку на прибуток на пiдставi чинної редакцiї Податкового кодексу 

України на момент розрахунку зобов'язань з податку та з урахуванням положень МСБО 12 

"Податки на прибуток". 

Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 

балансу. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до: 

" тимчасових рiзниць; 

" перенесених на майбутнi перiоди невикористаних податкових збиткiв; i 

" перенесених на майбутнi перiоди невикористаних податкових пiльг. 

Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про 

фiнансовий стан та їх податковою базою. Тимчасовi рiзницi можуть бути:  

" тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при 

визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить 

виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання 



вiдшкодовується чи погашається; або 

" тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при 

визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить 

виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання 

вiдшкодовується або погашається. 

Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування 

цього активу або зобов'язання. 

4.15.1. Облiк поточного податку 

Поточний податок за поточний i попереднi перiоди слiд визнавати як зобов'язання в сумi, що не 

була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує 

суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення слiд визнавати як актив. 

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй  перiоди слiд оцiнювати за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати вiд податкових органiв) 

iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних на дату балансу. 

4.15.2. Облiк вiдстроченого податку 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають  

оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

" первiсного визнання гудвiлу або 

" первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: 

o не є об'єднанням бiзнесу; 

o не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток 

(податковий збиток).   

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, котрi не пiдлягають  

оподаткуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отриманий оподаткований прибуток, до 

якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка не пiдлягає оподаткуванню, за винятком 

ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд операцiї, яка: 

" не є об'єднанням бiзнесу; 

" не впливає, пiд час здiйснення операцiї на облiковий прибуток, нi на оподаткований 

прибуток (податковий збиток). 

Вiдстрочений податковий актив, щодо перенесених на майбутнi перiоди невикористаних 

податкових збиткiв та невикористаних податкових пiльг, визнається в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним 

наявнiсть оподатковуваного прибутку в майбутньому.  

Вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань переглядається на кожну звiтну дату. 

Товариство згортає вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання в звiтi 

про фiнансовий стан тiльки якщо: 

" товариство має юридично захищене право за залiк податкових активiв та зобов'язань; 

" вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання вiдносяться до 

податку на прибуток, що регулюється та оплачується до одного й того самого податкового органу. 

4.16. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

Товариство облiковує iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдповiдно до положень МСБО 27 

"Окрема фiнансова звiтнiсть" 

Даною облiковою полiтикою Товариство встановлює модель облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi 

та асоцiйованi пiдприємства за одним iз наступних методiв: 

" за собiвартiстю  

" вiдповiдно до МСФЗ 9, або  

" з використанням методу участi в капiталi, як описано в МСБО 28 

Детальний опис та методологiя щодо обраного методу облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та 

асоцiйованi пiдприємства викладенi в Додатку 11 - Модель облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та 

асоцiйованi пiдприємства. 

Роздiл 5. Сегментацiя 

Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i вiдповiдно до сформованої практики 



органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Внаслiдок чого Товариство не 

видiляє господарсько-галузевi сегменти. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариство буде застосовувати МСФЗ 8 "Операцiйнi 

сегменти" при формуваннi фiнансової звiтностi. 

Роздiл 6. Зв'язанi сторони 

Операцiї мiж зв'язаними сторонами i залишки заборгованостi iз зв'язаними суб'єктами 

господарювання розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства.  

Зв'язана сторона - фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з Товариством. 

a) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз Товариством, якщо 

така особа: 

i. контролює Товариство, або здiйснює спiльний контроль над ним; 

ii. має суттєвий вплив на Товариство; 

iii. є членом провiдного управлiнського персоналу Товариства, або материнського 

пiдприємства Товариства. 

b) Суб'єкт господарювання є зв'язаним iз Товариством, якщо виконується будь-яка з таких 

умов: 

i. суб'єкт господарювання та Товариство, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне 

материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним 

контролем є зв'язанi одне з одним); 

ii. один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб'єкта господарювання; 

iii. обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 

iv. один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта 

господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього 

суб'єкта господарювання; 

v. суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв 

або Товариства, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним iз Товариством. Якщо 

Товариство саме є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз 

Товариством; 

vi. суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, 

визначеної в пунктi а); 

vii. особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства 

суб'єкта господарювання). 

 

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 видом 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 2021 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 5 членiв 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 

Член Наглядової ради 
Климов Вячеслав 

Валерiйович 
1975 

вища, Проектування 

авiацiйних двигунiв i 

енергетичних 

установок 

11 
Директор ТОВ <Нова 

Пошта> (31316718) 

20.01.2020, 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 
Поперешнюк Володимир 

Анатолiйович 
1975 

вища, Проектування 

авiацiйних двигунiв i 

енергетичних 

установок 

11 

ТОВ <Пост Фiнанс>, посада - 

радник Генерального 

директора  

20.01.2020, 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 Iнна 

Степанiвна 
1974 

вища, Менеджмент 

органiзацiй 
18 

ТОВ <Пост Фiнанс>, посада -

адмiнiстративний директор 

20.01.2020, 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 
Ольшанський Олександр 

Якович 
1969 

вища, проектування 

автоматизованих 

систем 

37 - 
20.01.2020, 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 

Головний бухгалтер Козак Вiкторiя Василiвна 1968 вища, фiнансит 34 

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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Голова Наглядової ради Савчук Володимир Павлович 1948 
вища, виробництво 

лiтальних апаратiв 
38 особа не надала iнофрмацiю 

20.01.2020, 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 

10 

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 

49 202 3

06,93 

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. 

 

Розпорядження НКЦПФР № 49-ДР-С-О вiд 15 жовтня 2020 року скасовано випуск облiгацiй ТОВ "Нова Пошта" серiї А 

07.05.2020 36/2/2020 Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

2841 

відсотко

ві 

1 000 700 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

700 000 0

00 

16 23.02.202

3 

29 844 2

00 

28.02.2

023 

Опис 

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

- будiвництво логiстичних центрiв складає 40% вiд суми емiсiї Облiгацiй; 

- автоматизацiю логiстичних центрiв складає 60% вiд суми емiсiї Облiгацiй. 

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

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: 1 176 133 
1 919 99

6 
932 844 

1 431 50

4 
2 108 977 

3 351 50

0 

  будівлі та споруди 233 266 840 749 
1 295 78

6 
840 982 

1 296 05

2 

  машини та обладнання 749 029 
1 289 65

9 
0 0 749 029 

1 289 65

9 

  транспортні засоби 2 193 7 704 92 095 135 718 94 288 143 422 

  земельні ділянки 578 578 0 0 578 578 

  інші 424 100 621 789 0 0 424 100 621 789 

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 1 176 133 
1 919 99

6 
932 844 

1 431 50

4 
2 108 977 

3 351 50

0 

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.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 511 610 X X 

у тому числі:  

Мiжнародна фiнансова органiзацiя 07.03.2018 88 564 12 20.10.2024 

Українська дочiрня компанiя 

нiмецького банку 

25.07.2019 71 076 14,5 29.07.2022 

Українська дочiрня компанiя 

французького банку 

23.09.2020 269 113 9,65 29.08.2025 

Українська дочiрня компанiя 

угорського банку 

28.05.2020 82 857 14,75 26.05.2023 

Зобов’язання за цінними паперами X 41 959 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 41 959 X X 

облiгацiї 29.01.2019 41 959 22 16.02.2023 



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 408 141 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 151 769 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 5 113 479 X X 

Опис     

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання <Пруденс> 

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 01.01.2021 

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: 27176 

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 31.12.2020 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 104 485 108 324 

    первісна вартість 1001 195 854 199 978 

    накопичена амортизація 1002 ( 91 369 ) ( 91 654 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 437 370 701 136 

Основні засоби 1010 2 108 977 3 351 500 

    первісна вартість 1011 3 101 898 5 182 319 

    знос 1012 ( 992 921 ) ( 1 830 819 ) 

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 89 651 131 634 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 38 995 190 460 

Усього за розділом I 1095 2 880 117 4 583 693 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 96 635 188 871 

Виробничі запаси 1101 96 635 188 221 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 650 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 445 265 678 593 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 172 415 53 432 

    з бюджетом 1135 21 600 10 741 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 29 833 5 722 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 587 721 848 238 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 921 223 917 065 

Готівка 1166 4 144 47 

Рахунки в банках 1167 680 375 790 419 

Витрати майбутніх періодів 1170 13 270 14 028 

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 2 287 962 2 716 690 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 5 168 079 7 300 383 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 453 4 654 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 27 300 27 301 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 243 657 2 154 949 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 271 410 2 186 904 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 160 020 397 182 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 907 094 1 241 240 

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 1 067 114 1 638 422 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 179 572 1 447 572 

    товари, роботи, послуги 1615 612 206 802 700 

    розрахунками з бюджетом 1620 343 819 408 141 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 50 458 62 466 

    розрахунками зі страхування 1625 38 619 57 009 

    розрахунками з оплати праці 1630 285 201 336 162 

    одержаними авансами 1635 42 888 39 173 

    розрахунками з учасниками 1640 39 440 43 500 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 282 302 333 356 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 150 1 193 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 4 358 6 251 

Усього за розділом IІІ 1695 2 829 555 3 475 057 

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 5 168 079 7 300 383 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 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 16 902 857 13 453 318 

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 ( 12 877 086 ) ( 10 504 342 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 4 025 771 2 948 976 

    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 166 643 145 518 

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 ( 1 469 141 ) ( 1 244 681 ) 

Витрати на збут 2150 ( 416 263 ) ( 337 356 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 768 703 ) ( 488 313 ) 

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 1 538 307 1 024 144 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 687 882 493 080 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 533 590 ) ( 429 857 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 602 457 ) ( 219 010 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 090 142 868 357 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -98 850 -85 403 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 991 292 782 954 

    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 991 292 782 954 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 439 947 1 328 450 

Витрати на оплату праці 2505 4 529 467 4 202 519 

Відрахування на соціальні заходи 2510 951 549 824 113 

Амортизація 2515 930 615 675 301 

Інші операційні витрати 2520 7 679 615 5 544 309 

Разом 2550 15 531 193 12 574 692 

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 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2020 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 1 090 142 0 868 357 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 930 615 Х 675 301 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 51 054 0 1 769 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 448 165 0 179 546 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 0 Х 63 223 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 499 067 277 608 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 96 918 0 12 773 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 233 328 59 949 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 168 821 232 759 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 2 327 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 315 825 0 194 366 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 195 440 0 116 071 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 52 314 0 57 557 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 18 390 0 16 168 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 50 961 0 0 12 205 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 43 0 490 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 2 393 0 0 446 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 2 336 734 0 2 106 427 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 128 825 X 117 239 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 2 207 909 0 1 989 188 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 4 898 Х 406 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 47 928 Х 74 166 Х 

    дивідендів  3220 642 465 Х 423 000 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 68 800 Х 226 063 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 1 400 447 X 997 651 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 583 324 X 397 120 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 151 465 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 1 371 145 0 671 136 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 4 202 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 1 929 000 Х 1 020 000 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 1 437 236 X 625 817 

    Сплату дивідендів   3355 Х 75 940 X 142 560 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 388 305 X 244 061 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 872 643 X 617 771 

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 0 840 922 0 610 209 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 -4 158 0 707 843 119 787 

Залишок коштів на початок року  3405 921 223 Х 213 380 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 917 065 0 921 223 0 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 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 1 243 657 0 0 1 271 410 

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 1 243 657 0 0 1 271 410 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 991 292 0 0 991 292 

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 -80 000 0 0 -80 000 

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 4 201 0 1 0 0 0 0 4 202 

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 4 201 0 1 0 911 292 0 0 915 494 

Залишок на кінець року  4300 4 654 0 27 301 0 2 154 949 0 0 2 186 904 

 

Керівник    Бульба О.М. 

 

Головний бухгалтер   Козак В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

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: 28831 

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 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 149 708 164 563 

    первісна вартість 1001 248 995 270 144 

    накопичена амортизація 1002 ( 99 287 ) ( 105 581 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 440 164 701 626 

Основні засоби 1010 2 171 194 3 404 220 

    первісна вартість 1011 3 204 591 5 290 348 

    знос 1012 ( 1 033 397 ) ( 1 886 128 ) 

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 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 89 651 132 423 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 38 995 235 605 



Усього за розділом I 1095 2 889 712 4 638 437 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 104 669 199 549 

Виробничі запаси 1101 98 236 190 182 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 6 433 9 367 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 451 868 709 268 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 176 725 55 797 

    з бюджетом 1135 22 228 12 043 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 10 404 11 241 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 629 703 1 015 083 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 628 782 2 877 532 

Готівка 1166 224 214 383 134 

Рахунки в банках 1167 1 325 640 1 909 692 

Витрати майбутніх періодів 1170 13 277 14 608 

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 4 037 656 4 895 121 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 6 927 368 9 533 558 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 453 4 654 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 27 300 27 301 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 17 752 17 752 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 814 250 3 305 573 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 75 452 142 548 

Усього за розділом I 1495 1 935 207 3 497 828 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 160 020 397 182 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 911 149 1 246 415 

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 1 071 169 1 643 597 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 997 962 828 223 

    товари, роботи, послуги 1615 679 077 851 476 

    розрахунками з бюджетом 1620 402 506 510 794 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 102 977 154 551 

    розрахунками зі страхування 1625 45 175 64 406 

    розрахунками з оплати праці 1630 329 608 396 104 

    одержаними авансами 1635 44 054 37 941 

    розрахунками з учасниками 1640 39 440 43 574 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 333 080 401 041 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 050 090 1 258 574 

Усього за розділом IІІ 1695 3 920 992 4 392 133 

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 6 927 368 9 533 558 

 

Керівник    Бульба Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тимофєєва Алiна Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 20 621 616 16 010 832 

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 ( 14 553 161 ) ( 11 733 473 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 6 068 455 4 277 359 

    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 81 043 75 343 

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 ( 1 797 419 ) ( 1 543 234 ) 

Витрати на збут 2150 ( 426 449 ) ( 345 016 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 796 459 ) ( 512 827 ) 

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 3 129 171 1 951 625 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 99 640 129 563 



Інші доходи 2240 0 10 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 421 556 ) ( 402 798 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 698 866 ) ( 321 384 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 108 389 1 357 016 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -398 512 -268 904 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 709 877 1 088 112 

    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 1 709 877 1 088 112 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 1 575 923 1 016 728 

    неконтрольованій частці 2475 133 954 71 384 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 1 575 923 1 016 728 

    неконтрольованій частці 2485 133 954 71 384 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 518 813 1 409 862 

Витрати на оплату праці 2505 5 841 065 5 242 676 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 120 489 964 482 

Амортизація 2515 962 767 698 700 

Інші операційні витрати 2520 8 130 354 5 818 830 

Разом 2550 17 573 488 14 134 550 

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 

 

Керівник    Бульба Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тимофєєва Алiна Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

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 2 108 389 0 1 357 016 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 962 767 Х 698 700 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 67 961 0 16 382 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 1 020 782 -599 226 594 619 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 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 377 509 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 99 562 0 45 666 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 257 400 97 693 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 67 491 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 6 113 0 6 828 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 164 752 0 151 970 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 56 714 0 58 124 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 19 231 0 16 838 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 66 496 0 0 2 149 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 208 983 0 270 641 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 4 375 503 0 3 366 163 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 389 710 X 282 023 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 3 985 793 0 3 084 140 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 4 898 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 108 196 Х 119 362 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 288 396 Х 245 798 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 1 420 144 X 1 083 832 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 1 272 205 X 442 567 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 196 610 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 2 487 469 0 1 161 239 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 4 202 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 410 000 Х 371 000 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 353 534 X 96 082 

    Сплату дивідендів   3355 Х 147 324 X 199 945 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 278 336 X 216 509 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 884 582 X 625 214 

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 1 249 574 0 766 750 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 248 750 0 1 156 151 0 

Залишок коштів на початок року  3405 2 628 782 Х 1 472 631 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 2 877 532 0 2 628 782 0 

 

Керівник    Бульба Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тимофєєва Алiна Iванiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ПОШТА" 
за ЄДРПОУ 31316718 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 
4000 453 0 27 300 17 752 1 814 25

0 

0 0 1 859 755 75 452 1 935 207 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 453 0 27 300 17 752 1 814 25

0 

0 0 1 859 755 75 452 1 935 207 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 575 92

3 

0 0 1 575 923 133 954 1 709 877 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



спільних підприємств  

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -80 000 0 0 -80 000 -71 458 -151 458 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 4 201 0 1 0 -4 600 0 0 -398 4 600 4 202 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   
4295 4 201 0 1 0 1 491 32

3 

0 0 1 495 525 67 096 1 562 621 

Залишок на кінець року  
4300 4 654 0 27 301 17 752 3 305 57

3 

0 0 3 355 280 142 548 3 497 828 

 

Керівник    Бульба Олександр Миколайович 



 

Головний бухгалтер   Тимофєєва Алiна Iванiвна 



   
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Фінансова звітність складається з окремої фінансової звітності ТОВ «НОВА ПОШТА» (надалі 

- Компанія), яку було підготовано відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(надалі «МСФЗ»). 

Компанію було створено відповідно до законодавства України 19 січня 2001 року. Юридична 

адреса Компанії: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9. 

NP Holdings Limited є материнською компанією ТОВ «НОВА ПОШТА». ЇЇ зареєстровано 

відповідно до законодавства Кіпру 12 серпня 2016 року. Юридична адреса: 56, Ставру, офіс 104, 

2035 Строволос, Нікосія, Кіпр. Частка неконтролюючих акціонерів в розмірі 10% належить 

ПАТ ЗНВКІФ "ПРАЙД". Юридична адреса: 01025, м. Київ, Шевченківський район, вул. Велика 

Житомирська, буд. 6/11, кімн. 307. 

Кінцевими бенефіціарними власниками NP Holdings Limited є Поперешнюк Володимир 

Анатолійович та Климов В’ячеслав Валерійович. 

Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Компанія здійснює експрес-доставку 

документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.  

Компанія здійснює діяльність через власні філії та відділення партнерів, що дозволяє збільшити 

географічне покриття без значних капіталовкладень у розширення мережі. 

Станом на 31 грудня 2020 року співвідношення власних та агентських відділень становило 1 

769 та 6 365 відповідно (31 грудня 2019 р.: 1 680 та 4 374). 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, середня кількість штатних працівників Компанії з 

урахуванням сумісників та осіб, які знаходяться у декретній відпустці, становила 27 176 осіб 

(31 грудня 2019: 27334 осіб). 

1. Основа підготовки 

Основа підготовки фінансової звітності 

Цю окрему фінансову звітність було підготовано на основі бухгалтерських записів Компанії 

згідно з МСФЗ. Окрему фінансову звітність Компанії було підготовано відповідно до принципу 

оцінки за історичною вартістю, за винятком основних засобів та інвестицій у дочірні 

підприємства, які відображено за умовною собівартістю, у зв’язку з переходом Компанії до 

підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ станом на 01 січня 2017 року. 

Окрему фінансову звітність представлено в українських гривнях (гривнях). Якщо не зазначено 

інше, всі суми відображено у тисячах (тисячі гривень). 

Функціональна валюта та валюта презентації  

Функціональною валютою та валютою презентації є українська гривня. Операції в іноземній 

валюті перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, що діє на дату здійснення 

операцій.  

Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в функціональну валюту 

з використанням курсу НБУ на кінець звітного періоду. 

Безперервність діяльності  

Окрему фінансову звітність складено на основі принципу безперервності діяльності, за яким 

послуги надаються та зобов'язання погашаються в ході звичайної діяльності.  



   
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
 

Станом на 31 грудня 2020 року поточні зобов'язання перевищують поточні активи на 758 367 

тис. грн. в зв’язку зі специфікою бізнесу Компанії оборотність оборотних активів вище за 

оборотність поточних зобов’язань. В 2020 році значна частина інвестиційної програми була 

реалізована за рахунок власних коштів. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Компанія 

отримала чистий прибуток в розмірі 991 292 тис. грн. і має позитивне значення чистого 

грошового потоку від операційної діяльності на суму 2 207 909 тис. грн. 

1.  Основа підготовки (продовження)  

Керівництво вважає, що погашення зобов'язань відбуватиметься вчасно і буде фінансуватися за 

рахунок доходів від операційної діяльності або рефінансуватись. 

Керівництво вважає, що Компанія має достатні ресурси, щоб продовжувати функціонувати в 

осяжному майбутньому. Окрема фінансова звітність не включає коригування, які потрібно 

провести у випадку, якщо Компанія не застосовуватиме припущення про безперервність 

діяльності. 

2. Основні принципи облікової політики 

Визнання доходів 

Звичайні операції Компанії полягають у наданні послуг експрес-доставки. Весь дохід від 

звичайних операцій, визнається як «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)» у окремому звіті про сукупний дохід. Усі інші доходи відображаються як «Інші 

операційні доходи». Чистий дохід та інші операційні доходи визнаються у окремому звіті про 

сукупний дохід відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Чистий дохід 

визнається в сумі ціни угоди. Ціна угоди - це сума винагороди, право на яку компанія очікує 

отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами чи послугами покупцю, без 

урахування сум, одержаних від імені третіх сторін. 

Терміни та визначення, представлені в МСФЗ 15 та застосовані Компанією під час підготовки 

цієї окремої фінансової звітності, є наступними: 

Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари чи послуги, які Компанія 

передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж час. Станом на 31 грудня 2020 

року сума таких активів представлена в сумі торгової та іншої дебіторської заборгованості 

окремого звіту про фінансовий стан. 

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

які Компанія отримала від клієнта компенсацію (або настав строк сплати такої суми). Станом 

на 31 грудня 2020 року такі зобов'язання відображаються у статті «Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними авансами» . 

Визнання витрат 

Витрати визнаються у окремому звіті про сукупний дохід, коли виникає зменшення майбутніх 

економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, яке можна 

достовірно оцінити. Витрати визнаються у окремому звіті про сукупний дохід на основі 

безпосереднього зв'язку між понесеними витратами та заробленим доходом від конкретних 

статей. Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж кількох звітних періодів, 

витрати визнаються у окремому звіті про сукупний дохід на основі систематичного та 

раціонального розподілу. Витрати пов'язані з використанням активів, такі як амортизація, 

визнаються в звітних періодах, в яких спожито економічні вигоди, пов'язані з цими об’єктами. 

Витрати визнаються одразу, коли видатки не дають майбутніх економічних вигід або коли 

майбутні економічні вигоди не відповідають критеріям визнання активом у окремому звіті про 

фінансовий стан. 

Витрати за відсотками 
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Витрати за відсотками та інші витрати на позики для фінансування будівництва або 

виготовлення активів капіталізуються впродовж періоду часу, який необхідний для завершення 

та підготовки активу для його використання чи продажу. Всі інші витрати на позики 

відображаються у витратах періоду, в якому вони були понесені. Фінансові витрати 

відображаються у окремому звіті про сукупний дохід окремим рядком «Фінансові витрати». 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, придбані окремо, оцінюються при первісному визнанні за вартістю 

придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за первісною 

вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Термін корисного використання нематеріальних активів представлено у таблиці нижче: 

    Роки 

Програмне забезпечення і ліцензії  Від 1 до 10 

Інші нематеріальні активи   Від 1 до 7 

Нематеріальні активи амортизуються за прямолінійним методом впродовж строку корисного 

використання. Період амортизації та метод амортизації для нематеріальних активів з 

обмеженим строком корисного використання переглядаються щонайменше наприкінці кожного 

звітного періоду. 

Збитки від знецінення визнаються відповідно до принципів, описаних у розділі «Знецінення 

необоротних активів».  

Нематеріальні активи, на які не впливають юридичні, економічні, договірні чи інші фактори, 

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

строк корисного використання. Вони не амортизуються, але перевіряються на предмет 

знецінення щороку, або коли є ознаки знецінення. 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються за первісною вартістю, зменшеною на суму накопиченої 

амортизації та збитків від знецінення та умовною первісною вартістю, визначеною на 01 січня 

2017 року у зв’язку з переходом Компанії до підготовки фінансової звітності відповідно до 

вимог МСФЗ, зменшеною на суму накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

Витрати на позики, які можуть бути прямо розподілені на придбання, будівництво або 

виробництво основних засобів, капіталізуються. Податки, що виникають у зв'язку з придбанням 

або виробництвом об’єктів основних засобів, включаються у первісну вартість, якщо їх 

неможливо відшкодувати. 

Капіталізовані витрати включають витрати на модернізацію та заміну частин активів, що 

подовжують їх термін корисного використання або покращують їх здатність генерувати доходи. 

Вартість ремонту та обслуговування основних засобів, які не відповідають вищезазначеним 

критеріям капіталізації, визнаються у окремому звіті про сукупний дохід у періоді, в якому їх 

було понесено. 

Незавершене будівництво включає витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом основних 

засобів, в тому числі змінні накладні витрати, пов'язані з будівництвом. Незавершене 

будівництво не амортизується. Ці активи починають амортизувати з моменту початку 

використання в господарській діяльності на тій же основі, що і амортизація інших активів. 

Амортизація розраховується за прямолінійним методом впродовж визначеного строку 

корисного використання, який наведено в таблиці: 

    Роки* 
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Будівлі  Від 20 до 100 

Технічне обладнання та устаткування  Від 2 до 12 

ІТ системи  Від 2 до 7 

Транспортні засоби  Від 5 до 10 

Інше операційне та офісне обладнання   Від 2 до 20 

* Строк корисного використання відображає максимальний період, визначений Компанією. 

Фактичний строк корисного використання може бути меншим через договірні умови або інші 

особливі фактори, такі як час та місце розташування. 

Покращення орендованого майна амортизується впродовж коротшого з двох строків: строк 

оренди чи строк корисного використання. 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Знецінення необоротних активів 

На кожну звітну дату Компанія аналізує балансову вартість нематеріальних активів, основних 

засобів та активу в формі права користування на наявність ознак знецінення. Якщо такі ознаки 

існують, проводиться тест на знецінення, шляхом визначення очікуваної суми відшкодування 

відповідного активу та порівняння її з балансовою вартістю об’єкта.  

Відповідно до МСБО 36, сума очікуваного відшкодування - це справедлива вартість активу, за 

вирахуванням витрат на вибуття, та його вартості при використанні (теперішня вартість 

оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або від 

одиниці, що генерує грошові потоки), залежно від того, яка з них є більшою. Ставка дисконту, 

яка використовується для визначення чистої приведеної вартості - це ставка до оподаткування, 

що відображає поточні ринкові умови. Якщо сума відшкодування не може бути визначена для 

окремого активу, то сума відшкодування визначається для найменшої ідентифікованої групи 

активів, до яких може бути віднесено відповідний актив та який генерує незалежні грошові 

потоки (одиниця, яка генерує грошові потоки). Якщо сума відшкодування активу є нижчою, ніж 

його балансова вартість, то по такому активу визнається збиток від зменшення корисності. У 

випадках, коли є ознаки, що збитку від зменшення корисності активу вже нема, такий збиток 

слід сторнувати до балансової вартості, яка не перевищує суми очікуваного відшкодування. 

Збільшена балансова вартість, пов'язана зі сторнуванням збитків від знецінення, обмежується 

сумою балансової вартості, яка була б визначена (за вирахуванням амортизації), якщо раніше 

не було визнано збитку від знецінення. Сторнування збитку від знецінення визнається у 

окремому звіті про сукупний дохід. 

Інвестиції в дочірні компанії 

Інвестиції в дочірні компанії відображаються в окремій фінансовій звітності за собівартістю, 

зменшеною на суму збитків від знецінення. При переході на підготовку фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ, Компанія вирішила прийняти балансову вартість інвестицій згідно з 

П(с)БО на 01 січня 2017 року в якості їх умовної первісної вартості. 

Оренда 

Оренда визнається, оцінюється та подається відповідно до МСФЗ 16 «Оренда». Компанія 

застосувала єдину облікову модель, відповідно до якої орендарі повинні відображати активи і 

зобов'язання за всіма договорами оренди, з урахуванням винятків, перерахованих у стандарті 

станом на 1 січня 2019 року. 

Активи з права користування 

Компанія 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 оцінюються за собівартістю. Собівартість активів з права користування включає 
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суму визнаних орендних зобов’язань, понесених первісних прямих витрат, орендних платежів, 

здійснених станом на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до 

оренди та витрат на відновлення. 

Після дати початку оренди активи з права користування оцінюються за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності і коригуються на 

будь-яку переоцінку орендних зобов'язань. 

Активи з права користування, як правило, амортизуються протягом меншого із строків - строку 

очікуваного корисного використання активу чи строку оренди на прямолінійній основі. Якщо 

наприкінці строку оренди до Компанії переходить право власності на орендований актив чи 

якщо Компанія обґрунтовано впевнена що скористається можливістю його придбання, актив з 

права користування амортизується протягом очікуваного строку корисного використання 

базового активу. 

Збитки від знецінення визнаються відповідно до принципів, описаних у розділі «Знецінення 

необоротних активів». 

 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Орендні зобов’язання 

На дату початку оренди Компанія визнає зобов’язання з оренди, оцінені за теперішньою 

вартістю орендних платежів, що мають бути здійснені протягом строку оренди. Орендні 

платежі включають фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що 

підлягають отриманню, змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, 

як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. До орендних платежів 

також входить ціна виконання можливості придбання, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у 

тому, що вона скористається такою можливістю та  платежі в рахунок штрафів за припинення 

оренди, якщо строк оренди передбачає реалізацію орендарем можливості припинити оренду. 

Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами у тому 

періоді, коли настає подія чи умова, що зумовлює такий платіж. 

При обчисленні теперішньої вартості орендних платежів Компанія застосовує припустиму 

ставку відсотка в оренді. Якщо таку ставку не можна легко визначити, що, як правило, 

застосовано до оренди Компанії, то Компанія застосовує ставку додаткових запозичень – ставку 

відсотка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний строк та з подібним 

забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до 

активу з права користування за подібних економічних умов. Компанія переоцінює орендні 

зобов'язання (і вносить відповідне коригування у відповідний актив у формі права 

користування), якщо змінився строк оренди або змінились суми орендних платежів. 

Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів 

Компанія застосовує звільнення щодо короткострокової оренди (тобто тих договорів оренди, за 

якими строк оренди становить 12 місяців або менше від дати початку оренди та які не містять 

можливість її продовження). Компанія також застосовує виключення із застосування стандарту 

для оренди малоцінних активів щодо оренди офісної техніки, яка розглядається як малоцінна. 

Орендні платежі за короткостроковою орендою та орендою малоцінних активів визнаються 

витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. 

Компанія як орендодавець 

Оренда, в якій Компанія не передає суттєво всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності 

на актив, класифікується як операційна оренда. Доходи від оренди обліковуються на 

прямолінійній основі протягом строку оренди та включаються до доходу у звіті про прибутки 
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та збитки в зв’язку з їх операційним характером. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні 

договору операційної оренди, додаються до балансової вартості об’єкта оренди та визнаються 

протягом строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди. Умовна орендна плата 

визнається доходом у тому періоді, в якому вона отримана. 

 

Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент - це будь-який договір, який створює фінансовий актив в одного 

суб'єкта господарювання та фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого 

суб'єкта господарювання. Фінансові активи включають, зокрема, грошові кошти та їх 

еквіваленти, торгову дебіторську заборгованість, позики та іншу дебіторську заборгованість. 

Фінансові зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованість, зобов'язання перед 

банками та іншими кредиторами, зобов'язання, з довгострокової оренди. 

Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка  

Фінансові активи первісно визнаються за витратами, що відносяться до придбання фінансового 

активу. Придбання або реалізація фінансових активів, які потребують доставки активів у 

встановлений час або конвенції на ринку (регулярні торги), визнаються на дату продажу, тобто 

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

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Подальша оцінка 

Фінансові активи обліковуються відповідно до положень МСФЗ 9. Компанія оцінила бізнес-

модель при первісному визнанні на дату набрання чинності МСФЗ 9, 01 січня 2017 року, та 

застосовує ретроспективно до всіх фінансових активів. Також Компанія оцінила договірні 

грошові потоки на предмет отримання виплат виключно за основною сумою боргу та 

відповідних відсотків при первісному визнанні активу. За результатами аналізу грошових 

потоків та бізнес-моделі, Компанія обліковує фінансові активи за амортизованою собівартістю.  

Позики та дебіторська заборгованість 

Ця категорія є найбільш релевантною для Компанії. Позики та дебіторська заборгованість - це 

непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котуються на 

активному ринку. Після первісного визнання ці фінансові активи згодом оцінюються за 

амортизованою вартістю, використовуючи метод ефективної відсоткової ставки, за 

вирахуванням зменшення корисності у відповідності до МСФЗ 9. Амортизована вартість 

розраховується з урахуванням будь-якого дисконту або премії на придбання, комісій та витрат, 

що є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Амортизація за ефективною 

відсотковою ставкою включається до фінансового доходу у окремому звіті про сукупний дохід. 

Збитки від знецінення визнаються у окремому звіті про сукупний дохід у складі інших 

операційних витрат. 

Передплати 

Передплати обліковуються за первісною вартістю з вирахуванням резерву під знецінення. 

Передплати належать до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було 

здійснено передплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передплати 

стосуються активу, який при первісному визнанні буде віднесено до категорії необоротних 

активів. Передплати, здійснені з метою придбання активу, включаються до балансової вартості 

активу після того, як Компанія отримала контроль над цим активом і, якщо існує ймовірність 

того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з таким активом. Якщо 

існують ознаки того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена передплата, не будуть 
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отримані, балансова вартість передплати зменшується належним чином із визнанням 

відповідного збитку від знецінення. 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку, депозити за вимогою та інші 

короткострокові ліквідні фінансові активи з первісним терміном погашення до трьох місяців; 

вони відображаються за номінальною вартістю. 

Зменшення корисності фінансових активів  

Впровадження МСФЗ 9 призвело до змін в обліку зменшення корисності фінансових активів, 

та замінює метод понесених збитків відповідно до МСБО 39 на метод очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії фінансового інструменту. Оцінка очікуваних кредитних збитків 

відображає різницю між дисконтованими за первісною ефективною ставкою контрактними 

грошовими потоками відповідно до умов договору та всіх грошових потоків, що Компанія 

очікує отримати. 

Для дебіторської заборгованості та договірних активів Компанія у відповідності до МСФЗ 9 

обрала спрощений підхід і розрахувала очікувані кредитні збитки, що відповідають очікуваним 

кредитним збиткам за весь термін дії. 

Застосування стандарту не мало значного впливу на фінансову звітність Компанії. 

Списання фінансових активів  

Компанія списує фінансовий актив лише в тому випадку, якщо права на рух грошових потоків 

за відповідним контрактом припиняють дію або якщо фінансовий актив та відповідні ризики та 

винагороди передаються іншій організації. Якщо Компанія не передає або не зберігає всі 

основні ризики та вигоди від володіння активом і продовжує керувати переданим активом, вона 

фіксує свою частку в активі та відповідному зобов'язанні у розмірі можливого погашення 

відповідних сум. Якщо Компанія зберігає всі основні ризики та вигоди від володіння переданим 

фінансовим активом, вона продовжує облік фінансового активу та відображає забезпечений 

кредит за отриманим доходом. 

Фінансові зобов’язання 

Первісне визнання та оцінка  

Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні як кредити та позики, 

кредиторська заборгованість. 

Усі фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, а у випадку 

кредитів, позик та кредиторської заборгованості за вирахуванням безпосередньо понесених 

транзакційних витрат. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а 

також кредити та позики. 

Торгові зобов’язання 

Торгова кредиторська заборгованість та інші зобов'язання обліковуються за амортизованою 

вартістю. Справедлива вартість зобов'язань більшою чи меншою мірою відповідає їх балансовій 

вартості. 

Списання фінансових зобов’язань 

Компанія списує фінансові зобов'язання лише тоді, коли їх погашено, анульовано чи 

прострочено. 

Взаємозалік  



   
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
 

Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань робиться, і чиста сума відображається у окремій 

фінансовій звітності лише тоді, коли є законне право на взаємозалік визнаних сум, і є намір або 

погасити на нетто основі, або реалізувати актив та погасити зобов'язання одночасно. Це, як 

правило, не стосується угод по взаємозаліку, а пов'язані активи та зобов'язання відображаються 

на брутто основі у окремому звіті про фінансовий стан. 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Забезпечення 

Забезпечення визнаються для всіх юридичних чи конструктивних зобов’язань перед третіми 

сторонами, що існують на звітну дату, які виникли внаслідок минулих подій, і які, як очікується, 

призведуть до відтоку майбутніх економічних вигід, суму яких можна достовірно оцінити. Вони 

відображають невизначені зобов'язання, які обраховуються за найкращою оцінкою витрат, 

необхідних для погашення зобов'язання. Забезпечення, терміни яких перевищують один рік, 

дисконтуються за ринковою ставкою відсотка, яка відображає період погашення зобов'язання. 

Ефекти від зміни процентних ставок відображаються у чистих фінансових доходах/витратах. 

Запаси 

Запаси - це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу , використовуються 

у виробничому процесі або для надання послуг. Запаси відображаються за меншою з двох 

величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість розраховується з 

використанням середньозваженого методу. Оціночні резерви нараховуються на застарілі запаси 

та запаси, з низькою оборотністю. 

Податок на додану вартість та податок на прибуток  

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, ПДВ нараховувався із застосуванням ставки 20% - 

на обсяги внутрішніх продажів та імпорту товарів, робіт і послуг на внутрішньому ринку 

України. Податкове зобов’язання з ПДВ відображає загальну суму ПДВ, що стягується 

впродовж звітного періоду, і виникає за першою подією, датою відвантаження товарів 

замовнику/надання послуги або датою отримання платежу від клієнта. Податковий кредит з 

ПДВ - це сума, яку платник податку має право перекрити своїм зобов'язанням з ПДВ у звітному 

періоді. Відповідно до законодавства України, право на податковий кредит виникає або на дату 

здійснення оплати постачальнику або на дату одержання товару/послуги. 

Податок на прибуток розраховується на підставі податкового законодавства України, що діяло 

на звітну дату. Податок на прибуток розраховується на основі фінансових результатів за рік, 

скоригованих на статті, які не включаються до оподатковуваного доходу або не можуть бути 

віднесені до валових витрат. Податок розраховується за ставками, які діють на звітну дату.  

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всіх тимчасових 

різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною 

для цілей окремої фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов'язання, як правило, 

визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, а відстрочені податкові активи 

відображаються з урахуванням ступеня достатності оподатковуваного доходу, що дозволяє 

використати тимчасові різниці, пов'язані з валовими витратами. 

Відстрочений податок розраховується за ставками податку, які, імовірно, будуть 

застосовуватися при реалізації відповідних активів або погашення пов'язаних із ними 

зобов'язань. 

По активах та зобов'язаннях за відстроченими податками на прибуток робиться взаємозалік, 

коли: 

а) Компанія має законне право на взаємозалік визнаних поточних податкових активів та 

зобов'язань; 
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б) Компанія має намір виконати розрахунки шляхом взаємозаліку зустрічних вимог або 

одночасно продати актив та погасити зобов'язання; 

в) відстрочені податкові активи та зобов'язання відносяться до податку на прибуток, який 

стягується одним і тим же податковим органом у кожному майбутньому періоді, в якому 

передбачається погашати або відшкодовувати значну суму відстрочених податкових 

зобов'язань та активів. 

Відстрочений податок на прибуток визнається у окремому звіті про сукупний дохід, за винятком 

випадків, коли це стосується позицій, визнаних у складі іншого сукупного доходу, або 

безпосередньо у власному капіталі. У цьому випадку відстрочений податок також визнається у 

складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у власному капіталі. 

2.  Основні принципи облікової політики (продовження)  

Сегменти 

Операційні сегменти – це компоненти Компанії, які беруть участь у комерційній діяльності, 

внаслідок якої Компанія може отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні 

результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і 

стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особою, відповідальною за 

прийняття операційних рішень, є операційний директор Компанії. Компанія здійснює свою 

діяльність в одному операційному сегменті – експрес-доставка документів, посилок та 

палетованих великогабаритних вантажів. 

3. Використання суджень, оцінок та припущень 

Підготовка цієї окремої фінансової звітності Компанії вимагає від керівництва використання 

суджень, оцінок та припущень, які впливають на звітні суми доходів, витрат, активів та 

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

припущень та оцінок може призвести до наслідків, які в майбутньому потребуватимуть 

суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, щодо якого застосовувались 

такі припущення та оцінки. 

Оцінки та припущення 

Умовна собівартість основних засобів 

На дату переходу до підготовки фінансової звітності згідно вимог МСФЗ станом на 01 січня 

2017 року основні засоби категорії «земля та будівлі» оцінені за справедливою вартістю. Сума 

такої оцінки в подальшому вважатися умовною собівартістю цих активів.  

Також при переході на підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, Компанія вирішила 

прийняти балансову вартість інвестицій згідно П(с)БО в якості їх умовної первісної вартості. 

Зменшення корисності основних засобів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність будь-яких ознак зменшення корисності 

активу. Якщо такі ознаки існують, Компанія оцінює суму відшкодування активу. Це вимагає 

оцінки вартості використання, одиниць що генерують грошові потоки, до яких належить актив. 

Визначення збитків від знецінення основних засобів включає використання оцінок, які 

включають, але не обмежуються, причину, час та суму збитків від знецінення. Знецінення 

опирається на велику кількість факторів, таких як, зміни у поточних конкурентних умовах, 

очікування щодо зростання галузі, збільшення вартості капіталу, зміни наявності фінансування 

в майбутньому, технологічне старіння, припинення діяльності, поточні витрати на заміщення 

та інші обставини, що можуть ідентифікувати ознаки знецінення. Визначення вартості 

відшкодування одиниці, що генерує грошові кошти, передбачає використання прогнозу 

керівництвом. Методи, які використовуються для визначення справедливої вартості, 

включають методи дисконтування на основі грошових потоків, які вимагають від Компанії 
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оцінки очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, яка генерує грошові кошти, а також 

вибір належної ставки дисконту для підрахунку теперішньої вартості цих грошових потоків. 

Термін корисного використання активів, які підлягають амортизації  

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та методи амортизації, які 

застосовуються до активу, переглядаються в кінці кожного фінансового року. Якщо очікування 

відрізняються від попередніх оцінок, зміни фіксуються як зміни бухгалтерських оцінок. 

Визначення строку оренди за договорами з можливістю поновлення та припинення - 

Компанія як орендар 

Компанія визначає строк оренди як невідмовний строк оренди разом із будь-якими періодами, 

які охоплюються можливістю продовження оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у 

тому, що така можливість буде реалізована, або будь-якими періодами, які охоплюються 

можливістю припинення дії оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що така 

можливість не буде реалізована.  

3. Використання суджень, оцінок та припущень (продовження) 

Компанією укладено декілька договорів оренди, які містять можливості продовження та 

припинення. Компанія застосовує судження при оцінці того, чи є обґрунтованою впевненість 

використання можливості подовження чи припинення оренди. Тобто Компанія враховує всі 

відповідні фактори, які створюють економічний стимул для здійснення подовження або 

припинення. Після початку оренди Компанія переоцінює строк оренди, якщо сталася значна 

подія або значна зміна обставин у межах її контролю, що впливає на здатність Компанії 

скористатися (не скористатися) можливістю подовжити строк дії договору (наприклад, 

здійснення суттєвих поліпшень або суттєве пристосування орендованого активу, зміна бізнес-

стратегії) 

Крім того, періоди, які охоплюються можливістю припинення, враховуються при визначенні 

строку оренди лише тоді, коли існує обґрунтована впевненість у тому, що їх не буде 

реалізовано. 

Оренда - Оцінка ставки додаткових запозичень 

Якщо Компанія не може легко визначити процентну ставку, що міститься в договорі оренди, 

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

Ставка додаткових запозичень - це відсоткова ставка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити 

на подібний строк та з подібним забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати 

актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. 

Таким чином, додаткова ставка відображає, що Компанія «сплатила б», що, за умов відсутності 

спостережних ставок або за необхідності коригування таких ставок для цілей урахування 

строків та умов оренди, вимагає застосування оцінок. 

Компанія оцінює ставку додаткових запозичень, використовуючи спостережні вхідні дані (такі 

як ринкові відсоткові ставки), коли вони доступні, і застосовує певні оцінки, специфічні для 

суб'єкта господарювання. 

Податки 

Українське податкове законодавство може мати різне тлумачення та змінюватися. Крім того, 

тлумачення податковими органами податкового законодавства стосовно операцій та діяльності 

Компанії може не співпадати з думкою керівництва. Як наслідок, податкові органи можуть 

оскаржувати операції, а з Компанії можуть стягувати суттєві додаткові податки, штрафи та 

відсотки. Періоди залишаються відкритими для перевірки податковими органами за 

податковими зобов'язаннями впродовж трьох календарних років, що передують року перевірки. 

За певних обставин, податкові перевірки можуть покривати більші періоди. Станом на 31 
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грудня 2020 року, Керівництво вважає, що тлумачення відповідного законодавства є доречним, 

і, ймовірно, податкова позиція Компанії стабільна. 

Відстрочені податки 

Судження керівництва необхідне для розрахунку відстрочених податків. Відстрочені податкові 

активи визнаються в тій мірі, в якій їх використання можливе. Використання відстрочених 

податкових активів буде залежати від того, чи зможе Компанія згенерувати достатній 

оподатковуваний дохід. Різні фактори використовуються для оцінки імовірності майбутнього 

використання відстрочених податкових активів, включаючи минулі операційні результати, 

операційний план, припинення права на використання накопичених податкових збитків 

попередніх періодів та стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати 

відрізняються від цих оцінок, або якщо ці оцінки коригуються в майбутніх періодах, фінансовий 

стан, результати діяльності та грошові потоки можуть мати негативний вплив. У випадку, якщо 

оцінка майбутнього використання вказує на зменшення балансової вартості відстрочених 

податкових активів, це зменшення визнається у складі прибутку або збитку. 

Резерв під очікувані кредитні збитки 

Компанія оцінює очікувані кредитні збитки і визнає забезпечення під кредитні збитки на кожну 

звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (і) об'єктивну та зважену за 

ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів; (іі) 

часову вартість грошей; і (ііі) обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про 

минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана 

без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату. 

3. Використання суджень, оцінок та припущень (продовження) 

Фінансові активи Компанії, на які поширюється модель очікуваних кредитних збитків, 

передбачена МСФЗ 9, представлені торговою дебіторською заборгованістю, іншою 

дебіторською заборгованістю, грошима та їх еквівалентами. Компанія застосовує спрощений 

підхід, передбачений в МСФЗ 9, до оцінки очікуваних кредитних збитків, при якому 

застосовується резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї торгової та іншої 

дебіторської заборгованості і активів за договором. 

Судові справи 

Компанія застосовує суттєві судження при оцінці та відображенні резервів та ризиків 

непередбачених зобов'язань, пов'язаних із судовими процесами та іншими невиплаченими 

вимогами, які вирішуються шляхом переговорів, посередництва, арбітражу чи державного 

регулювання, а також інших умовних зобов'язань. Судження потрібне при оцінці ймовірності 

виставлення претензії до Компанії, а також при визначенні розміру остаточного розрахунку. 

Через невизначеність, властиву процесу оцінювання, фактичні витрати можуть відрізнятись від 

початкової оцінки. Ці оцінки можуть бути змінені, оскільки нова інформація стає доступною, 

переважно з внутрішніх оцінок. Перегляд таких оцінок може суттєво вплинути на майбутні 

операційні результати. 

4. Застосування нових або переглянутих стандартів та роз'яснень 

 

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Компанія не застосовувала жоден з наведених 

нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу: 

Стандарти та Інтерпретації 

Дата набрання 

чинності 

МСФЗ 17 «Договори страхування» 01 січня 2023 

Поправки до МСБО (IAS) 1 «Класифікація зобов'язань як 

короткострокових або довгострокових» 

01 січня 2023 
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Стандарти та Інтерпретації 

Дата набрання 

чинності 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на Концептуальні 

основи» 

01 січня 2022 

Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: надходження до 

використання за призначенням» 

01 січня 2022 

Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - витрати на 

виконання договору» 

01 січня 2022 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності» - дочірня організація, вперше 

застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

01 січня 2022 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - 

комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі 

припинення визнання фінансових зобов'язань 

01 січня 2022 

Поправки до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» - 

оподаткування при оцінці справедливої вартості 

01 січня 2022 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 

МСФЗ (IFRS) 16 – Реформа базової процентної ставки – Фаза 2 

01 січня 2021 

 

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде 

мати істотний вплив на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах  

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

тис ГРН         

 

 
2019 

 
2020 

Дохід від реалізації послуг  13 395 564  16 879 503 

Роялті  57 754  23 354 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  13 453 318  16 902 857 

Надання послуг включає виручку від доставки посилок і вантажів. Компанія як правило 

задовольняє свої зобов’язання щодо виконання в момент доставки посилок і вантажів клієнтам. 

Як правило оплата послуг Компанії здійснюється в момент відправлення або отримання 

посилок і вантажів клієнтом. 

Роялті включає дохід від послуг користування торговою маркою партнерами, яке залежить від 

вантажообігу їх відділень.  

В 2019 і 2020 роках виручка, отримана в результаті бартерних операцій, відсутня. 

6. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

тис ГРН         

 

 
2019 

 
2020 

Зарплата та пов'язані з нею витрати  (4 093 522)  (4 334 958) 

Автопослуги  (1 656 582)  (2 148 156) 

Винагорода партнерам  (1 753 689)  (2 414 090) 

Матеріальні витрати  (1 276 585)  (1 411 047) 

Амортизація  (589 624)  (834 521) 

Оренда  (298 404)  (232 804) 

Послуги аутсорсингу  (239 181)  (671 120) 

Послуги обрешетування  (191 436)  (187 175) 

Компенсація комунальних витрат  (121 856)  (155 926) 

Обслуговування та ремонт основних засобів  (83 860)  (184 895) 
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Послуги зв'язку  (72 175)  (116 863) 

Інші витрати  (127 428)  (185 531) 

Всього  (10 504 342)  (12 877 086) 

7. Інші операційні доходи 

тис ГРН         

  2019  2020 

Дохід від оренди\суборенди  83 440  93 767 

Отримані штрафи, пені, неустойки  24 629  39 105 

Дохід від реалізації інших послуг  11 821  21 553 

Дохід від реалізації маркетингових послуг  8 714  - 

Дохід від реалізації послуг оренди обладнання  5 982  6 236 

Дохід від реалізації інших оборотних активів  4 611  5 369 

Інші операційні доходи  6 321  613 

Всього  145 518  166 643 

8. Адміністративні витрати 

тис ГРН         

  2019  2020 

Зарплата та пов'язані з нею витрати  (701 351)  (855 970) 

Інформаційно-консультаційні послуги  (142 882)  (151 885) 

Послуги аутсорсингу  (115 473)  (150 212) 

Оренда  (19 084)  (8 768) 

Матеріальні витрати  (36 640)  (19 161) 

Послуги сторонніх організацій  (58 656)  (50 672) 

Амортизація  (83 431)  (93 995) 

Супроводження інформаційних систем  (38 611)  (64 174) 

Послуги зв'язку  (12 019)  (5 650) 

Інші витрати  (36 534)  (68 654) 

Всього  (1 244 681)  (1 469 141) 

9.  Витрати на збут 

тис ГРН         

  2019  2020 

Зарплата та пов'язані з нею витрати  (231 759)  (290 089) 

Витрати на рекламу та маркетинг  (73 697)  (88 903) 

Матеріальні витрати  (15 225)  (9 739) 

Амортизація  (2 246)  (2 099) 

Інші витрати  (14 429)  (25 433) 

Всього  (337 356)  (416 263) 

10. Інші операційні витрати 

тис ГРН         

  2019  2020 

Витрати по претензіям  (208 164)  (293 406) 

Сумнівні та безнадійні борги  (190 543)  (270 080) 

Нестачі та втрати від псування цінностей  (22 414)  (24 493) 

Інші витрати  (67 192)  (180 724) 

Всього  (488 313)  (768 703) 
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11. Інші фінансові доходи 

тис ГРН         

  2019  2020 

Дивіденди отримані  423 000  642 465 

Відсотки отримані  70 080  45 417 

Всього  493 080  687 882 

12. Фінансові витрати 

тис ГРН         

  2019  2020 

Відсоткові витрати  (265 827)  (334 841) 

Витрати за договорами оренди  (164 030)  (198 749) 

Всього  (429 857)  (533 590) 

13. Інші витрати 

Інші витрати в 2020 році включають в себе безповоротну фінансову допомогу, яка була видана 

пов’язаним компаніям в сумі 602 170 тис. грн. на розвиток нових напрямків діяльності та інші 

витрати в сумі 287 тис. грн., (в 2019: безповоротна фінансова допомога, яка була видана 

пов’язаним компаніям 219 000 тис. грн., інші витрати в сумі 10 тис. грн.) 

14. Витрати (дохід) з податку на прибуток 

тис ГРН         

  2019   2020 

Поточні витрати з податку на прибуток  (117 648)  (145 625) 

Відстрочений податок на прибуток від тимчасових 

різниць  32 245  46 775 

Всього   (85 403)   (98 850) 

Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на ставку податку та витрат з податку 

на прибуток за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, було представлено таким чином: 

тис ГРН         

  2019  2020 

Прибуток до оподаткування за ставкою 18%  868 357  1 090 142 

Очікуваний податок на прибуток  (156 304)  (196 226) 

Звільнені від оподаткування прибутки та витрати, що 

не підлягають вирахуванню  70 901  97 376 

Витрати з податку на прибуток  

  

       (85 403)  

  

         (98 850) 
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15. Основні засоби 

Рух основних засобів за 2019 рік був наступним: 

тис ГРН  

Земля 

та 

будівлі 

 Технічне 

обладнання 

та 

устаткуванн

я 

 
Інше 

операційне 

та офісне 

обладнання 

 

Транспор

тні засоби 

 

IT 

системи 

 
Актив 

права 

користуван

ня 

 

Всього 

        

        

         

31 грудня 2018               

Первісна або умовна 

вартість 
 832  467 524  210 079  2 940  148 070 

 
718 703 

 
1 548 

148 

Накопичена амортизація  (79)  (182 490)  (87 817)  (488)  (69 228) 
 

(19 271) 
 

(359 

373) 

Чиста балансова вартість  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) 

Амортизація за рік  (13)  (87 626)  (49 378)  (259)  (23 493) 
 

(492 311) 
 

(653 

080) 

Зміна класифікації  -  15 957  (15 957)  -  -  -  - 

Внутрішнє переміщення  -  204 009  38 049  -  10 470  -  252 528 
               

31 грудня 2019               

Первісна або умовна 

вартість 
 904  1 010 126  425 359  2 939  218 239 

 
1 444 331 

 
3 101 

898 

Накопичена амортизація  (93)  (261 097)  (128 623)  (746)  (90 875) 
 

(511 487) 
 

(992 

921) 

Чиста балансова вартість  811  749 029  296 736  2 193  127 364 
 

932 844 
 

2 108 

977 
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15.  Основні засоби (продовження) 

Рух основних засобів за 2020 рік був наступним: 

тис ГРН                             

   

Земля 

та 

будівл

і 

 

Технічне 

обладнання 

та 

устаткуванн

я 

 

Інше 

операційн

е та офісне 

обладнанн

я 

 Транспорт

ні засоби 
 IT 

системи 

 

Актив права 

користуванн

я 

 

Всього 

               
31 грудня 2019           

 
 

 
 

Первісна або умовна 

вартість 
 904  1 010 126  425 359  2 939  218 239 

 
1 444 331 

 
3 101 898 

Накопичена амортизація  (93)  (261 097)  (128 623)  (746)  (90 875)  (511 487)  (992 921) 

Чиста балансова 

вартість 
 811  749 029  296 736  2 193  127 364 

 
932 844 

 
2 108 977 

               
Надходження  51  568 962  247 886  2 851  49 043  1 050 530  1 919 323 

Вибуття  -  (50 741)  (28 945)  -  (2 530)  (66 499)  (148 715) 

Амортизація за рік  (18)  (156 164)  (77 425)  (759)  (36 177)  (634 724)  (905 267) 

Зміна умов  -      -  -  149 353  149 353 

Внутрішнє переміщення  -  178 573  30 886  3 419  14 951  -  227 829                
31 грудня 2020           

 
 

 
 

Первісна або умовна 

вартість 
 955  1 681 938  662 950  9 210  273 777 

 
2 553 489 

 
5 182 319 

Накопичена амортизація  (111)  (392 279)  (193 812)  (1 506)  (121 126)  (1 121 985)  (1 830 819) 

Чиста балансова 

вартість 
 844  1 289 659  469 138  7 704  152 651 

 
1 431 504 

 
3 351 500 



   
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 

15.  Основні засоби (продовження) 

Інше операційне та офісне обладнання включає меблі, офісне обладнання та інші малоцінні 

предмети основних засобів. 

ІТ системи представлені комп'ютерами, ноутбуками, комутаторами та маршрутизаторами. 

Станом на 31 грудня 2020 року банківський кредит був забезпечений технічним обладнанням 

балансовою вартістю 258 170 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 297 054 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість повністю замортизованих активів становила 

107 964 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 69 643 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2020 року керівництво підготувало тест на знецінення щодо основних 

засобів, капітальних незавершених інвестицій, активу права користування та нематеріальних 

активів. При проведенні тесту на знецінення використовувалась ставка дисконтування в розмірі 

15%. За результатами тесту ознак знецінення не було виявлено станом на кінець звітного 

періоду.  

16. Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів у 2019 році був наступним:  

тис ГРН       

  

 

Програмне 

забезпечення 

і ліцензії  

Інші 

нематеріальн

і активи  Всього 

31 грудня 2018       
Первісна вартість  168 973  13 710  182 683 

Накопичена амортизація  (63 551)  (5 594)  (69 145) 

Чиста балансова вартість  105 422  8 116  113 538 

Надходження  1 660  2 864  4 524 

Вибуття  -  -  - 

Амортизація за рік  (19 457)  (2 764)  (22 221) 

Внутрішнє переміщення  3 028  5 616  8 644 

31 грудня 2019      
 

Первісна вартість  173 664  22 190  195 854 

Накопичена амортизація  (83 011)  (8 358)  (91 369) 

Чиста балансова вартість  90 653          13 832  104 485 

Рух нематеріальних активів у 2020 році був наступним: 

тис ГРН             

  

 

Програмне 

забезпечення 

і ліцензії  

Інші 

нематеріальн

і активи  Всього 

31 грудня 2019      
 

Первісна вартість  173 664  22 190  195 854 

Накопичена амортизація  (83 011)  (8 358)  (91 369) 

Чиста балансова вартість  90 653          13 832  104 485 
       

Надходження  720  622  1 342 

Вибуття  (643)  (178)  (821) 

Амортизація за рік  (22 235)  (3 113)  (25 348) 

Внутрішнє переміщення  28 549  117  28 666 
       

31 грудня 2020      
 

Первісна вартість  181 461  18 517  199 978 
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Накопичена амортизація  (84 417)  (7 237)  (91 654) 

Чиста балансова вартість  97 044          11 280  108 324 

16. Нематеріальні активи (продовження) 

Станом на 31 грудня 2020 року в складі «Програмного забезпечення і ліцензії» було визнано 

ERP систему, яка складається з декількох модулів, балансовою вартістю 49 567 тис. грн. із 

залишковим терміном корисного використання 71-100 міс. (31 грудня 2019: 36 675 тис. грн.). 

17. Незавершені капітальні інвестиції 

Рух незавершених капітальних інвестиції у 2019 році був наступним: 

тис ГРН             

  

 

В основні 

засоби  

В 

нематеріальн

і активи 

 

Всього 
       

31 грудня 2018       
Первісна вартість  292 317  37 939  330 256 

Чиста балансова вартість  292 317  37 939  330 256 
       

Надходження  366 723  10 696  377 419 

Вибуття  (7 165)  (1 968)  (9 133) 

Внутрішнє переміщення  (252 528)  (8 644)  (261 172) 
       

31 грудня 2019       
 

Первісна вартість  399 347  38 023  437 370 

Чиста балансова вартість  399 347  38 023  437 370 

Рух незавершених капітальних інвестиції у 2020 році був наступним: 

тис ГРН             

  

 

В основні 

засоби  

В 

нематеріальн

і активи 

 

Всього 

31 грудня 2019       
 

Первісна вартість  399 347  38 023  437 370 

Чиста балансова вартість  399 347  38 023  437 370 

 
    

 
 

Надходження  516 299  13 749  530 048 

Вибуття  (7 313)  (2 474)  (9 787) 

Внутрішнє переміщення  (227 829)  (28 666)  (256 495) 

 
    

 
 

31 грудня 2020      
 

Первісна вартість  680 504  20 632  701 136 

Чиста балансова вартість  680 504  20 632  701 136 

18. Інші фінансові інвестиції 

Компанія володіє 90-відсотковою долею участі в компанії ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка надає 

фінансові послуги на території України та яку зареєстровано за адресою: 03026, Україна, м. 

Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, офіс 1304. Інвестиція в підприємство складає 

100 339 тис. грн. з яких внесок в статутний капітал - 15 300 тис. грн. та дооцінка інвестиції - 

85 039 тис. грн. Участь в компанії відображено в окремій фінансовій звітності за собівартістю. 
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Компанія володіє 100-відсотковою долею участі в компанії ТОВ «НП Сервіс», яку 

зареєстровано 14 вересня 2017 року за адресою: 36011, Полтавська обл., м. Полтава, проспект 

Першотравневий, буд. 19-А і яка  

 

18. Інші фінансові інвестиції (продовження) 

займається оптовою та роздрібною торгівлею на території України. Внесок у статутний капітал 

склав 300 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року ознак знецінення вищевказаних інвестицій в дочірні 

підприємства не виявлено. 

19. Відстрочені податки 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання були представлені таким чином: 

тис ГРН 2019   2020 
 Активи Зобов'язання  Активи Зобов'язання 

Основні засоби  796 8 759  9 887 4 808 

Запаси  2 079 -  771 - 

Торгова дебіторська заборгованість  23 402 -  5 602 - 

Інша дебіторська заборгованість  29 988 -  79 092 - 

Зобов’язання за договорами оренди  324 -  570 - 

Торгова кредиторська заборгованість та 

інші забезпечення 39 093 --  
38 377 - 

Інша кредиторська заборгованість 2 728 -  2 143 - 

Всього відстрочені податкові 

активи/зобов’язання 98 410 8 759   

 

136 44

2 

 

4 808 

Згортання на індивідуальній основі  (8 759) (8 759)   (4 808) (4 808) 

Чисті відстрочені податкові активи  
89 651 -   

131 63

4 
- 

20. Iншi необоротнi активи  

Передплата за оренду, визнана в поточних та необоротних активах, відображає платежі за 

періоди оренди після звітної дати, а також гарантійні платежі орендодавцям за договорами 

операційної оренди відділень, терміналів та офісних приміщень у вигляді плати за останні 

місяці оренди (1-3 місяці). Якщо, відповідно до умов договорів, період оренди перевищує 

дванадцять місяців після закінчення звітної дати, такі авансові платежі класифікуються як 

довгострокові активи. 

21. Запаси 

тис ГРН     

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Сировина, витратні матеріали та інструменти  93 758  179 508 

Пальне  2 877  8 713 

Готова продукція  -  650 

Запаси  96 635  188 871 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років запаси не використовувались в якості забезпечення. 

22. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 
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Торгова дебіторська заборгованість  574 830  746 589 

За вирахуванням: резерву під кредитні збитки  (129 565)  (67 996) 

Торгова дебіторська заборгованість  445 265  678 593 

Справедлива вартість торгової дебіторської заборгованості наближена до її балансової 

вартості. 

22. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (продовження) 

Рух резерву під кредитні збитки торгової дебіторської заборгованості має наступний вигляд: 

тис ГРН         

  2019  2020 

01 січня  100 082  129 565 

Нарахування резерву під кредитні збитки  29 707   (3 086) 

Використання резерву під кредитні збитки  (224)   (58 483) 

31 грудня  129 565  67 996 

23. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Оренда приміщення  83 024  25 467 

Передплати за розповсюдження електронних грошей  39 013  - 

Аванс на митницю  10 735  2 062 

Ремонт приміщення  10 175  8 154 

Автопослуги  7 132  204 

Витрати на персонал  5 673  8 226 

Компенсація комунальних послуг  2 725  2 355 

Інші   30 026  32 891 

За вирахуванням: резерву під кредитні збитки  (2 818)  (11 899) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

виданими авансами 
 

185 685  67 460 

     

 тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Фінансові допомоги та позики видані  735 952  1 250 457 

Інша дебіторська заборгованість  14 575  23 906 

За вирахуванням: резерву під кредитні збитки  (162 806)  (426 125) 

Інша поточна дебіторська заборгованість  587 721  848 238 

Інша дебіторська заборгованість відображає зобов’язання контрагентів, яке буде погашено в 

період до 12 місяців. 

Фінансові допомоги та позики видані в основному відображають безвідсоткові позики 

пов’язаним сторонам з терміном погашення до 12 місяців. 

23. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами (продовження) 

Рух резерву під кредитні збитки іншої дебіторської заборгованості та під знецінення авансів 

виданих має наступний вигляд: 

тис ГРН         

  

Інша 

дебіторська  

Передплати 

видані 
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заборгованіс

ть 

01 січня 2019  3 827  1 606 

Формування резерву під кредитні збитки  159 534  1 302 

Використання резерву під кредитні збитки  (555)  (90) 

31 грудня 2019  162 806  2 818 

Формування резерву під кредитні збитки  263 849  9 317 

Використання резерву під кредитні збитки  (530)  (236) 

31 грудня 2020  426 125  11 899 

24. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

ПДВ до відшкодування  21 596  10 721 

Передплата по податкам, іншим, ніж ПДВ  4  20 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
 

21 600  10 741 

25. Грошові кошти та їх еквіваленти 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Грошові кошти в банках  680 375  790 419 

Грошові кошти в дорозі  236 704  126 599 

Грошові кошти в касі  4 144  47 

Грошові кошти та їх еквіваленти  921 223  917 065 

Грошові кошти та їх еквіваленти у розрізі валют: 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

ГРН  909 201  879 995 

Долар США  11 653  22 055 

Євро  369  15 015 

Грошові кошти та їх еквіваленти  921 223  917 065 

Грошові кошти в банках включають в себе поточні рахунки, а також поточні рахунки з 

підвищеною ставкою дохідності. 

Оцінку кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів, здійснено на основі даних зовнішні 

кредитних рейтингів, наведено в Примітці 35. 

26. Статутний капітал 

19 січня 2001 року Компанію було зареєстровано відповідно до законодавства України. Внески 

до статутного капіталу склали 453,2 тис. грн. 

Згідно Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Нова Пошта» № 372 від 24.03.2020 р. було 

прийнято рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства на загальну суму 

4 201 тис. грн. за рахунок додаткових вкладів учасників: від компанії «НП Холдингс Лімітед» у 

розмірі 3 781 тис. грн. (курс євро зафіксовано за курсом НБУ 30,2463 за 1 євро), від ПАТ 

«ПРАЙД» у розмірі 420 тис. грн. Дані зміни було зареєстровано та внесені до Статуту 

08.04.2020 р. (Протоколом № 377 від 08.04.2020 р.). 
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27. Додатковий капітал 

Додатковий капітал складається з суми непогашеного боргу за відсотковим кредитом у розмірі 

27 300 тис. грн., наданий пов'язаною стороною, який було прощено та визнано в якості 

додаткового капіталу в 2017 році. та 1 тис. грн. – за рахунок курсової різниці, яка виникла при 

сплаті внеску до Статутного капіталу. 

28. Фінансові зобов’язання  

тис ГРН     

Довгострокові кредити та позики  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Довгострокові зобов'язання по оренді  346 994 
 

639 181 

Довгострокові кредити та позики  560 100  560 100 

Довгострокові кредити банків  160 020  397 182 

Довгострокові зобов'язання по випущеним облігаціям  -  41 959 

 Всього  1 067 114  1 638 422 

     

Короткострокові кредити та позики     

     

Поточна заборгованість по випущеним облігаціям  300 000  - 

Поточне зобов'язання по оренді  561 081  669 901 

Поточна частина довгострокових кредитів банків  86 151  114 428 

Короткострокові кредити та позики  140 265  622 416 

Відсотки до сплати  92 075  40 827 

Короткострокові кредити банків  -  - 

Всього  1 179 572  1 447 572 

Всього фінансові зобов’язання  2 246 686  3 085 994 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія надала в якості забезпечення технічне обладнання 

балансовою вартістю 258 170 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 297 054 тис. грн.) по банківському 

кредиту. 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія має зобов’язання з погашення банківських кредитів. 

Умови цих кредитних договорів передбачають виконання певних фінансових та нефінансових 

ковенант. Станом на 31 грудня 2020 року Компанією не було виявлено будь-яких порушень 

вищезгаданих ковенант.  

Зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, є такими, грошові потоки від яких були або 

майбутні грошові потоки будуть класифікуватись у окремому звіті про рух грошових коштів як 

грошові потоки від фінансової діяльності. У таблиці нижче розкрито зміни зобов'язань, що 

виникають внаслідок фінансової діяльності, як готівкові, так і безготівкові. 

28. Фінансові зобов’язання  (продовження) 

тис ГРН             

 31.12.2019 

Фінансові 

грошові 

потоки 

Нарахован

і відсотки 

Нова 

оренда 

Інший 

негрошови

й рух 31.12.2020 

Банківські 

кредити 246 171 265 376 63 - - 511 610 

Випущені 

облігації 300 000 (255 763)  (2 278) - - 41 959 
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Кредити та 

позики 700 365 482 151 - - - 1 182 516 

Зобов'язання за 

договорами 

оренди 908 075 

    

(872 643) 198 748 1 136 877 (61 975) 1 309 082 

Відсотки до 

сплати 92 075  (388 305) 337 057 - - 40 827 

Всього 

фінансові 

зобов’язання 2 246 686 (769 184) 533 590 1 136 877 (61 975) 3 085 994 

Грошові потоки від кредитів та позик, а також отриманих фінансових допомог складають чисту 

суму надходжень та погашень позик у окремому звіті про рух грошових коштів. 

Умови та графік погашення позик мають наступний вигляд: 

Позикодавець 

 

Функ

ц. 

валю

та  

Дата 

погашен

ня 

 

Відсотко

ва 

ставка 

 

31.12.201

9 

 
31.12.202

0 

Пов'язана особа  ГРН  

31.12.202

4  25,0%  560 100  560 100 

Пов'язана особа  ГРН  

31.12.202

1  19,0%  140 266  622 416 

Міжнародна фінансова 

організація  ГРН  

20.10.202

4  12,0%  117 108  88 564 

Випущені облігації  ГРН  

14.08.202

0  22,0%  300 000  - 

Випущені облігації  ГРН  

16.02.202

3  16.0%  -  41 959 

Українська дочірня 

компанія німецького 

банку  ГРН  

05.12.201

9  15,4%  -  - 

Українська дочірня 

компанія німецького 

банку  ГРН  

05.05.202

0  16,17%  5 467  - 

Українська дочірня 

компанія німецького 

банку  ГРН  

05.06.202

0  16,86%  4 541  - 

Українська дочірня 

компанія німецького 

банку  ГРН  

29.07.202

2  14.5%  119 054  71 076 

Українська дочірня 

компанія французького 

банку  ГРН  

29.08.202

5  9.65%  -  269 113 

Українська дочірня 

компанія угорського 

банку  ГРН  

26.05.202

3  14.75%  -  82 857 

           

Кредити та позики           1 246 536  1 736 085 

Активи за договорами оренди балансовою вартістю 1 431 504 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 

року (31 грудня 2019: 932 844 тис. грн.) визнано у складі основних засобів. 
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Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами довгострокової оренди разом із 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів мають наступний вигляд: 

28. Фінансові зобов’язання  (продовження) 

тис ГРН                 

  

Мінімаль

ні 

платежі  

Теперіш

ня 

вартість  

Мінімаль

ні 

платежі  

Теперіш

ня 

вартість 

  31.12.2019  

31.12.201

9  31.12.2020  

31.12.202

0 

Не більше 1 року  627 350  561 080  739 480  669 901 

Більше 1 року, але не більше 5 

років  481 607  337 819  780 746  558 708 

Більше 5 років  27 120  9 176  180 900  80 472 

Всього  1 136 077  908 075  1 701 126  1 309 081 

За вирахуванням майбутніх 

фінансових витрат   (228 002)  -  

  

(392 045)  - 

Теперішня вартість 

мінімальних орендних платежів  908 075  908 075  1 309 081  1 309 081 

29. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Торгова кредиторська заборгованість за товари і 

послуги  602 067  784 913 

Торгова кредиторська заборгованість за основні 

засоби і нематеріальні активи  10 139  17 787 

Торгова кредиторська заборгованість  612 206  802 700 

Кредиторська заборгованість за основні засоби та нематеріальні активи складається з 

кредиторської заборгованості за ліцензії, технічне обладнання та устаткування. 

30. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Зобов'язання з ПДВ  257 819  292 843 

Зобов'язання за податками відмінними від ПДВ та 

податку на прибуток 
 35 542  52 832 

Зобов'язання з податку на прибуток  50 458  62 466 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
 343 819  408 141 

31. Поточні забезпечення 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Резерв невикористаних відпусток   263 346  309 264 

Резерв за претензіями клієнтів  14 285  24 092 

Інші забезпечення  4 671  - 

Поточні забезпечення  282 302  333 356 

 

31. Поточні забезпечення (продовження) 
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Зміни в забезпеченні: 

тис ГРН         

  

Інші 

забезпечення 

 
Забезпечення 

за 

претензіями 

клієнтів 

На 31 грудня 2019 року  4 671  14 285 

Використання   (4 671)   (159 668) 

Нарахування  -  169 475 

На 31 грудня 2020 року  -  24 092 

32. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 

Рух за рік що закінчився 31.12.2019: 

тис ГРН     

На 31 грудня 2018 року  182 000 

Оголошено   - 

Сплачено  (142 560) 

На 31 грудня 2019 року  39 440 

 

Рух за рік що закінчився 31.12.2020: 

тис ГРН     

   
На 31 грудня 2019 року  39 440 

Оголошено   80 000 

Сплачено  (75 940) 

На 31 грудня 2020 року  43 500 

33. Розкриття руху грошових коштів 

Окремий звіт про рух грошових коштів підготовано згідно з МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» та відображає джерела надходження та використання грошових коштів та їх 

еквівалентів. В звіті розкрито грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності. Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівкових коштів та залишків на 

банківських рахунках строком погашення не більше трьох місяців і відповідають грошовим 

коштам та їх еквівалентам, відображеним у окремому звіті про фінансовий стан.  

Чистий грошовий потік від операційної діяльності 

Грошові потоки від операційної діяльності розраховано шляхом коригування чистого прибутку 

на витрати з податку на прибуток, чисті фінансові витрати та інші негрошові чинники (чисті 

грошові кошти від операційної діяльності до змін у оборотному капіталі). 

Коригування на зміни в оборотному капіталі (за винятком фінансових зобов'язань) дає в 

результаті чисті готівкові кошти від операційної діяльності. 

Амортизація, резерв сумнівних і безнадійних боргів, які включено в EBIT, є негрошовими 

чинниками, і тому еліміновано. 

33. Розкриття руху грошових коштів (продовження) 

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності 

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності зумовлений переважно грошовими коштами, 

сплаченими за інвестиції в необоротні активи. 
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Чистий грошовий потік вважається показником того, наскільки великою є сума грошових 

коштів, яка доступна компанії для виплати дивідендів або повернення боргів. 

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності 

Основною статтею надходження грошових коштів було залучення кредитних коштів як від 

пов’язаних осіб так і від третіх сторін. 

Основною статтею витрачання грошових коштів була виплата дивідендів, сплата відсотків та 

основної суми боргів пов'язаним сторонам та зовнішнім кредиторам. 

34. Операції з пов’язаними сторонами 

Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами в ході звичайної діяльності. До пов'язаних 

сторін належать асоційовані компанії, спільні підприємства, власники, компанії, які 

перебувають під контролем акціонерів Компанії, провідний управлінський персонал та їх 

близькі родичі та компанії, які контролюються або знаходяться під суттєвим впливом 

акціонерів.  

У наведеній нижче таблиці підсумовуються операції з пов'язаними сторонами за рік, що 

закінчився 31 грудня 2020 р., а також сальдо заборгованості з пов'язаними сторонами станом на 

31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019: 

тис ГРН        

  31.12.2019  31.12.2020 

Незавершені капітальні інвестиції (Примітка 17)  271  15 300 

Інвестиції в дочірні підприємства (Примітка 18)  100 639  100 639 

Зобов’язання по оренді (МСФО16)  -  25 003 

Торгова дебіторська заборгованість (Примітка 22)  119 350  288 848 

Інша дебіторська заборгованість (Примітка 23)  647 164  839 538 

Інші довгострокові зобов’язання (Примітка 28)  560 100  560 100 

Поточна заборгованість по випущеним облігаціям 

(Примітка 28)  70 000 

 

- 

Короткострокові кредити та позики (Примітка 28)  140 265  622 416 

Відсотки до сплати (Примітка 28)  78 366  37 747 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (Примітка 29)  67 889 

 

127 001 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами  294 

 

- 

Заборгованість за розрахунками з учасниками (Примітка 32)  39 400  43 500 

     

Послуги надані (Примітка 5)  211 342  315 316 

Дохід від користування ТМ (Примітка 5)  46 712  - 

Послуги отримані (Примітка 6,8,10,13)  769 594  1 292 338 

Чисті фінансові доходи/(витрати) (Примітка 11,12)  250 015  384 524 

Непогашена заборгованість на кінець року є незабезпеченою. 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія отримала гарантії від пов’язаних сторін по виконанню 

зобов’язань за кредитними договорами на суму 517 428 тис. грн. 

Провідним управлінським персоналом є ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають 

повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль за діяльністю 

Компанії (загальна кількість - 13 осіб). Компенсація провідному управлінському персоналу за 

2020 фінансовий рік склала 118,4  млн. грн (2019 рік: 100 млн. грн). 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

У Компанії виникають наступні ризики при використанні фінансових інструментів: кредитний 

ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик. 

У цій примітці розкрито вплив кожного з вищевказаних ризиків, політику та процеси 

вимірювання та управління ризиками. Кількісні розкриття інформації включено до цієї окремої 

фінансової звітності. 

Керівництво Компанії несе повну відповідальність за розробку та впровадження системи 

управління ризиками. 

Політика управління ризиками запроваджується для визначення та аналізу ризиків, з якими 

стикається Компанія, для встановлення відповідних лімітів та контролю ризиків, а також для 

моніторингу ризиків та дотримання лімітів. Політика та системи управління ризиками 

регулярно переглядаються, щоб відображати зміни ринкових умов та діяльності Компанії. 

Компанія, використовуючи свої стандарти та процедури навчання та управління, має на меті 

розробку дисциплінованого та конструктивного контрольного середовища, в якому всі 

співробітники розуміють свої ролі та обов'язки. 

Аудиторський фінансовий комітет здійснює нагляд за тим, як менеджмент контролює 

дотримання політики та процедур управління ризиками та аналізує адекватність структури 

управління ризиками. 

35.1. Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик того, що одна сторона не виконає свої зобов'язання за фінансовим 

інструментом або контрактом на користь іншої сторони, що призведе до фінансових втрат. 

Компанія наражається на кредитний ризик від операційної діяльності (в основному, торгова 

дебіторська заборгованості), від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках та 

фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. 

Торгова дебіторська заборгованість 

Компанія розробила та впровадила стандартні умови відстрочення платежів по торговій 

дебіторській заборгованості для різних типів клієнтів. По кожному типу ведеться моніторинг 

кредитного ризику та робота зі своєчасного врегулювання заборгованості. Компанія формує 

резерв, який відображає її оцінку ймовірності понесення збитків по торговій та іншій 

дебіторській заборгованості та інвестиціях. Компанія оцінює концентрацію ризику щодо 

дебіторської заборгованості як низьку, оскільки її клієнти добре відомі на локальному ринку та 

працюють у різних галузях промисловості. 

Кредитна якість фінансових активів 

Кредитну якість фінансових активів, які не є простроченими та знеціненими, можна оцінити за 

посиланням на зовнішні кредитні рейтинги (якщо такі є) або на історичну інформацію про 

ставки дефолту контрагента. 

Прострочена дебіторська заборгованість: 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Балансова вартість до збитків від знецінення  574 830  746 589 

На звітну дату не прострочено і не знецінено  394 133  710 671 

На звітну дату прострочено і не знецінено  51 132  35 918 

До 30 днів  45 913  29 213 

Від 31 до 90 днів  3 978  4 924 

Від 91 до 180 днів  1 241  1 781 

Від 181 до 365 днів  -  - 

Понад 365 днів  -  - 
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У році, що закінчився 31 грудня 2020 року, близько 5% доходу від реалізації отримано від 

десяти клієнтів (31 грудня 2019 р.: 4%) . Дебіторська заборгованість цих клієнтів станом на 31 

грудня 2020 року становила 357 933 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 188 231 тис. грн.). 

35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Компанія застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 для оцінки очікуваних кредитних збитків, який 

використовує очікуваний збиток протягом всього життя для всієї дебіторської заборгованості 

та контрактних активів. 

Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість та контрактні 

активи групувалися на основі загальних характеристик кредитного ризику та кількості днів 

прострочення платежу. Договірні активи відносяться до незавершеної роботи рахунки за яку ще 

не виставлені та мають ті ж характеристики ризику, що й торгова дебіторська заборгованість за 

ті ж види контрактів. Очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості розкриті в 

Примітках 22, 23. 

Для цілей оцінки ймовірності дефолту Компанія визначає дефолт як ситуацію, коли схильність 

до ризику відповідає одному або декільком з нижчеперелічених критеріїв: 

- прострочення позичальником передбачених договором платежів перевищує 180 днів; 

- Клієнт відповідає ймовірним критеріям неплатоспроможності, а саме: клієнт є 

неплатоспроможним або існує ймовірність, що клієнт стане банкрутом. 

Кредитна якість грошових коштів та їх еквівалентів оцінюється з використанням інформації 

зовнішніх кредитних рейтингів: 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Банки із зовнішнім кредитним рейтингом (Moody’s):     
A3  20  - 

Aa2  -  43 280 

Aa3  -  621 

B2  -  408 144 

Baa3  245 558  11 756 

B3  238 403  - 

Банки без зовнішнього кредитного рейтингу:     
Group A  433 098  453 217 

Cash on hand  4 144  - 

Грошові кошти і еквіваленти  921 223  917 018 

35.2. Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, 

якщо вони підлягають сплаті. Підхід до управління ліквідністю полягає в тому, щоб 

забезпечити, наскільки це можливо, достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань у разі 

необхідності, як за звичайних, так і за нестандартних умов, не зазнаючи значних збитків або 

ризикуючи зашкодити репутації Компанії. 

Розсудлива система управління ліквідністю передбачає підтримку достатньої кількості 

грошових коштів та цінних паперів, що підлягають обміну, а також наявності фінансування для 

виконання існуючих зобов'язань. Керівництво здійснює щоденний моніторинг ліквідності та 

використовує такі основні показники ефективності, як EBITDA, вільні грошові кошти, щоб 

забезпечити надійний моніторинг ризику ліквідності. 
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У наведеній нижче таблиці відображено суми фінансових зобов'язань Компанії за строками 

погашення, що базується на контрактних недисконтованих платежах (включаючи майбутні 

виплати відсотків). Інші поточні зобов'язання, включені до таблиці нижче, не включають 

аванси, отримані від клієнтів.
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Структура фінансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2019 року має наступний вигляд: 
 

 

На 

вимогу 

До 1 

року 

Від 1 до 

2 років 

Від 2 до 

3 років 

Від 3 до 

4 років 

Від 4 до 

5 років 

Більше 

5 років Всього 

На 31 грудня 2019 року                 
Довгострокові кредити банкiв   - - 107 612 71 616 26 925 - - 206 153 

Інші довгостроковi зобов'язання 

 - - 472 424 234 953 170 882 723 547 27 120 

1 628 

926 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями  - 

1 332 

808 - - - - - 

1 332 

808 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги   - 612 206 - - - - - 612 206 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом  - 293 361 - - - - - 293 361 

Поточна кредиторська заборгованість з податку на 

прибуток  - 50 458 - - - - - 50 458 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками зі страхування  - 38 619 - - - - - 38 619 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці  - 285 201 - - - - - 285 201 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками  - 39 440 - - - - - 39 440 

Поточні забезпечення  - 282 302 - - - - - 282 302 

Інші поточні зобов'язання  - 4 358 - - - - - 4 358 

Всього 

 - 

2 

938 753 580 036 306 569 197 807 723 547 27 120 

4 

773 832 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Структура фінансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2020 року має наступний вигляд:  

 

На 

вимогу 

До 1 

року 

Від 1 до 

2 років 

Від 2 до 

3 років 

Від 3 до 

4 років 

Від 4 до 

5 років 

Більше 

5 років Всього 

На 31 грудня 2020 року                 
Довгострокові кредити банкiв   - - 127 298 137 341 128 444 86 408 - 479 491 

Інші довгостроковi зобов'язання 

 - - 577 622 373 979 786 143 73 765 180 900 

1 992 

409 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями  - 

1 

082 706 - - - - - 

1 

082 706 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги   - 802 700 - - - - - 802 700 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом  - 345 675 - - - - - 345 675 

Поточна кредиторська заборгованість з податку на 

прибуток  - 62 466 - - - - - 62 466 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками зі страхування  - 57 009 - - - - - 57 009 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці  - 336 162 - - - - - 336 162  

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками  - 43 500 - - - - - 43 500 

Поточні забезпечення  - 333 356 - - - - - 333 356 

Інші поточні зобов'язання  - 6 251 - - - - - 6 251 

Всього 

 - 

3 

069 825 704 920 511 320 914 587 160 173 180 900 

5 541 

725 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

35.3. Ринковий ризик  

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни в ринкових цінах, такі як валютні курси, відсоткові 

ставки та ціни на акції, впливатимуть на дохід або вартість фінансових інструментів. 

Валютний ризик 

Співпраця Компанії з міжнародними організаціями призводить до виникнення валютних ризиків 

від визнаних або запланованих майбутніх операцій. 

Валютні ризики виникають у результаті оцінки та розрахунку заборгованості в іноземній валюті, 

яка визнається, якщо обмінний курс на дату оцінки або розрахунку відрізняється від курсу на дату 

визнання. Такі курсові різниці безпосередньо впливають на прибуток або збиток. З метою 

пом'якшення цього впливу, наскільки це можливо, усі значні валютні ризики, пов'язані з обліком 

в рамках Компанії, агригуються казначейством для обчислення чистої позиції по кожній валюті 

та хеджуються на основі вартісної міри ризику. 

Балансова вартість монетарних активів та зобов'язань Компанії, деномінованих у іноземних 

валютах, на звітну дату має наступний вигляд: 

  31.12.2019  31.12.2020 

  
євро 

 

долар 

США  
євро 

 

долар 

США 

Торгова дебіторська заборгованість (Примітка 

22)  1 403  3 320  513  3 078 

Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 25)  369  11 653   15 015  22 055 

Всього активи  1 772  14 973  15 528  25 133 

         

Короткострокові кредити та позики (Примітка 

28)  -  -  -  - 

Торгова кредиторська заборгованість 

(Примітка 29)  -  -  -  - 

Всього зобов'язання  -  -  -  - 

Всього, нетто  1 772  14 973  15 528  25 133 

У таблиці нижче показано чутливість Компанії до зміцнення іноземних валют відносно 

функціональної валюти Компанії на 10%. Аналіз застосовувався до грошових одиниць, 

виражених у відповідних валютах на звітні дати. 

Аналіз 2019 р.: 

тис ГРН       

  

Вплив 

євро 

 Вплив долара 

США 

Прибуток/(збиток) до оподаткування за 2019 рік  177  1 497 

Аналіз 2020 р.: 

тис ГРН       

  

Вплив 

євро 

 Вплив долара 

США 

Прибуток/(збиток) до оподаткування за 2020 рік  1 553  2 513 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Наведена нижче таблиця ілюструє чутливість Компанії до підвищення або зниження відсоткових 

ставок на 100 базових пунктів: 

тис ГРН         

  

Зміна ставки, базових 

пунктів  

Вплив на прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

2019     

  100  2 462 

  (100)   (2 462) 

2020     

  100  5 116 

  (100)  (5 116) 

Управління капіталом 

Основною метою Компанії при управлінні капіталом є збереження здатності функціонувати на 

безперервній основі з метою забезпечення необхідної рентабельності Компанії, збереження 

оптимальної структури власного капіталу та зменшення вартості капіталу. 

Компанія здійснює аналіз капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 

розраховується як співвідношення чистого боргу до загального капіталу плюс чистий борг. 

Компанія включає в чистий борг, кредити та позики, зобов'язання з оренди та торгову 

кредиторську заборгованість, за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

тис ГРН         

  31.12.2019 
 

31.12.2020 

Кредити та позики (Примітка 28)  1 338 611  1 776 913 

Зобов'язання по оренді (Примітка 28)  908 075  1 309 081 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги  (Примітка 29)  612 206  802 700 

За вирахуванням: грошові кошти та їх еквіваленти 

(Примітка 25)   (921 223)   (917 065) 

Чистий борг  1 937 669  2 971 629 

Всього капітал  1 271 410  2 186 904 

Всього капітал і чистий борг  3 209 079  5 158 533 

Коефіцієнт фінансового важеля  60%  58% 

36. Умовні та контрактні зобов’язання 

Економічне середовище, в якому Компанія здійснює діяльність 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Протягом останніх років економіка України почала 

демонструвати ознаки відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Після 

відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 році економіка України зазнала негативного впливу 

глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

Задля стимулювання економіки Національним банком України (далі - «НБУ») здійснюються 

заходи валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років відбувалося зміцнення національної 
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валюти – української гривні, зокрема, щодо долара США та євро. Окрім цього, НБУ поступово 

зменшив облікову ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у червні 2020 року. 

Проте, на початку червня 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31 грудня 2020 

року офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США 

(станом на 31 грудня 2019 року – 23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2019 

року – 26,4220). 

 

36. Умовні та контрактні зобов’язання (продовження) 

При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками 

залишаються: продовження російської збройної агресії проти України; відсутність консенсусу 

щодо напрямків проведення інституціональних реформ, а також низький рівень залучення 

іноземних інвестицій. 

Спалах COVID-19 
  

Спалах захворювання COVID-19 вперше було зареєстровано незадовго до закінчення 2019 року. 

У той час в м. Ухань, столиці китайської провінції Хубей, було виявлено велику кількість випадків 

«пневмонії невідомого походження». 31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітню 

організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про новий тип вірусу. З тих пір вірусна інфекція 

поширилася по всьому світу. 11 березня 2020 р ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією. 

Швидке поширення пандемії у 2020 році спонукало уряди багатьох країн, у тому числі України, 

до запровадження різних заходів боротьби зі спалахом, включаючи обмеження подорожей, 

закриття бізнесу, режим ізоляції певної території, карантину, тощо. Ці заходи вплинули на 

глобальний ланцюжок поставок, попит на товари та послуги, а також масштаби ділової 

активності, що спричинило волатильність на фінансових та товарних ринках. Криза, обтяжена 

карантинними заходами негативно позначилася на обсягах виробництва, капітальних інвестиціях 

та зайнятості. Це погіршило фінансовий стан значної частини підприємств, падіння доходів, тощо. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Компанії, її доходи від 

реалізації, Компанія генерувала достатній грошовий потік для своєчасного погашення 

зобов’язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. 

На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Компанії не був 

суттєвим. 

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від 

кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, 

спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, 

тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті 

сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та 

операційних умов. Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, 

управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Компанії; однак, існують 

фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість 

цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих подальших урядових та 

регуляторних дій. 

Податкове законодавство 

Українське податкове та митне законодавство має схильність до різного тлумачення та 

періодичного внесення змін. Інтерпретація законодавства, що застосовується до операцій та 

діяльності Компанії менеджментом, може бути оскаржена відповідними державними органами, і 
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цілком можливо, що операції та діяльність, які не були оскаржені в минулому, можуть бути 

оскаржені в майбутньому. В результаті, може бути донараховано значні суми податків, штрафів 

та відсотків. Фінансові періоди залишаються відкритими для перевірки державними органами з 

питань оподаткування за період у три календарні роки, що передують року, що перевіряється. За 

певних обставин перевірка може покривати довші періоди. 1 вересня 2013 року набрав чинності 

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо правил трансфертного 

ціноутворення». Він став набагато більш детальними, ніж попередні законодавчі акти, і певною 

мірою, більш узгоджений з міжнародними принципами трансфертного ціноутворення, 

розробленими Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD). Нове 

законодавство дозволяє податковим органам здійснювати коригування трансфертного 

ціноутворення та накладати додаткові податкові зобов'язання щодо контрольованих операцій 

(операцій з пов'язаними сторонами та деякими видами операцій з непов'язаними сторонами), якщо 

ціна транзакції не відповідає ринковим умовам і не підтверджена відповідними документами. З 

01 січня 2015 року правила щодо трансфертного ціноутворення було змінено таким чином, що 

операції між українськими компаніями  

36. Умовні та контрактні зобов’язання (продовження) 

(незалежно від того, є вони пов’язаними сторонами, чи ні) перестали розглядатись як 

контрольовані операції. Керівництво вважає, що вживає відповідних заходів для забезпечення 

дотримання нового законодавства про трансфертне ціноутворення. 

Зобов’язання з оренди – Компанія, як орендар 

Компанія уклала договори оренди приміщень зі строком оренди від 1 до 3 років. Договори оренди 

є короткостроковими або будь-яка сторона може розірвати договір в односторонньому порядку. 

При подовженні терміну оренди, умови оренди переглядаються. 

Майбутні мінімальні орендні платежі, що підлягають сплаті по невідмовній оренді, які не 

включені в оцінку зобов’язань з оренди на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року, є наступними:  

тис ГРН         

  31.12.2019  31.12.2020 

Не більше одного року  54 618  140 962 

Всього  54 618  140 962 

Зобов’язання з оренди – Компанія, як орендодавець 

Компанія уклала договори оренди невеликих частин приміщень під кавові автомати зі строком 

оренди менше ніж 1 рік та договори оренди офісних приміщень і основних засобів з пов'язаними 

сторонами. Договори оренди укладені на різних умовах, в тому числі, щодо розірвання та 

пролонгацію договорів. При подовженні терміну оренди, умови оренди переглядаються. 

Судові справи 

У ході звичайної діяльності Компанія бере участь в різноманітних судових справах та позовах. 

Керівництво вважає, що зобов’язання, якщо такі виникнуть внаслідок позовів або скарг, не 

матимуть істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії. 

Якщо існує ризик відтоку ресурсів, Компанія нарахувала зобов'язання на підставі оцінки 

менеджменту. 

Гарантії 
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Станом на 31 грудня 2020 року Компанія отримала гарантії від пов’язаних сторін по виконанню 

зобов’язань за кредитними договорами на суму 517 428 тис. грн.  

Договірні зобов’язання за майбутніми операціями 

На 31 грудня 2020 року Компанія придбала зобов'язання щодо придбання обладнання у розмірі 

280 630 тис. грн. 

37. Події після звітного періоду 

У лютому 2021 року Компанія розподілила дивіденди за 2018 р. у розмірі 120 000 тис. грн. 

У лютому 2021 року Компанія уклала додаткову угоду к договору поставки обладнання на суму 

68 335 тис. грн. 

У лютому 2021 року Компанія повернула частину кредиту пов’язаній стороні у сумі 400 000 тис. 

грн. 

Після звітного періоду інших істотних подій, які впливають на розуміння окремої фінансової 

звітності, не було.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30373906 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04112, мiсто Київ, вулиця Грекова, 

3, квартира 9 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2091 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 69-кя, дата: 29.12.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтку 34 

"Операцiї з пов'язаними сторонами" 

до окремої фiнансової звiтностi, яка 

свiдчить про значну концентрацiю 

операцiй Товариства з пов'язаними 

сторонами. Висловлюючи нашу 

думку, ми не брали до уваги це 

питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 170/20, дата: 19.10.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 21.10.2020, дата 

закінчення: 26.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 26.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 947 704,00 

14 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 

щодо окремої фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА 

ПОШТА", що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту 
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про результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня 2020 р. 

 

Управлiнському персоналу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА ПОШТА"  

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

 

Звiт щодо аудиту окремої фiнансової звiтностi 

 

Думка 

 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НОВА ПОШТА" (далi - "Товариство"), що складається з: 

 

- окремого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р.; 

 

- окремого звiту про сукупний дохiд, окремого звiту про змiни у власному капiталi та 

окремого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою; та  

 

- примiток до окремої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик. На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, окремий фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 

р. та його окремi фiнансовi результати i окремi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi". 

 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Мiжнародним Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти 

незалежностi) ("Кодекс РМСЕБ")  та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту окремої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф - Концентрацiя операцiй з пов'язаними сторонами 

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 34 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до окремої фiнансової 

звiтностi, яка свiдчить про значну концентрацiю операцiй Товариства з пов'язаними 

сторонами. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

 

 

 

Ключовi питання аудиту, що включають найзначнiшi оцiненi ризики суттєвого викривлення, у 

тому числi оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства 
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Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в 

контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд 

вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту 

 

Визнання виручки вiд надання послуг, 16 902 857 тис. гривень  

 

Дивiться Примiтку 2 щодо вiдповiдної облiкової полiтики i Примiтку 5 

 

Виручка вiд надання послуг експрес-доставки є одним з ключових показникiв дiяльностi 

Товариства. Цi обставини створюють ризик того, що виручка може бути завищена через 

передчасне визнання доходу для досягнення поточних чи майбутнiх цiлей або очiкувань, або 

ж занижена через неправильне перемiщення доходiв до пiзнiшого перiоду.  

 

Не дивлячись на те, що пiд час визнання виручки Товариством застосовується обмежене 

професiйне судження, на додаток до зазначеного вище, ми зосередили свою увагу на цiй 

областi в якостi ключового питання аудиту в зв'язку з суттєвiстю суми виручки, великої 

кiлькiстю операцiй з покупцями - як фiзичними особами, так i корпоративними клiєнтами. В 

результатi чого виручка потребує значних зусиль пiд час проведення аудиту i вимагає вiд нас 

пiдвищеної уваги. Нашi процедури включали, серед iншого: 

 

- аналiз облiкової полiтики Товариства з визнання виручки вiд надання послуг, 

включаючи критерiї її визнання; 

 

- отримання розумiння i оцiнку ефективностi заходiв внутрiшнього контролю в областi 

визнання виручки вiд надання послуг, тестування ефективностi заходiв внутрiшнього 

контролю над визнанням виручки вiд надання послуг фiзичним особам; 

 

- аналiтичнi процедури, якi передбачали, серед iншого, вивчення динамiки визнання 

виручки за мiсяцями на предмет виявлення незвичних коливань, спiвставлення з 

порiвняльною iнформацiю за попереднiй рiк, а також з очiкуваними результатами дiяльностi 

Товариства; 

 

- проведення детального тестування на вибiрковiй основi, в тому числi отримання 

зовнiшнiх пiдтверджень вiд покупцiв - корпоративних клiєнтiв, тестування первинних 

облiкових документiв, що призводять до визнання виручки вiд надання послуг. 

 

Наше тестування не виявило суттєвої невiдповiдностi.  

 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння, пiдготовленому у вiдповiдностi 
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до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та 

iнших застосовних законодавчих i нормативних вимог, але не мiстить окремої фiнансової 

звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

 

 

 

 

У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує 

суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або 

нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що 

мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої 

iнформацiї ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть в 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 
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основi цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставили пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  

 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, 

що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 
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описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

 

Iнша iнформацiя, яка вимагається статтею 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть" 

 

У вiдповiдностi до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" ми наводимо в нашому звiтi незалежного аудитора наступну 

iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту: 

 

Призначення i тривалiсть аудиторського завдання 

 

Нас було призначено аудиторами 30 вересня 2020 р. рiшенням загальних зборiв учасникiв 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА ПОШТА" для виконання обов'язкового 

аудиту окремої фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р. 

Загальна тривалiсть виконання нами аудиторського завдання з обов'язкового аудиту окремої 

фiнансової звiтностi Товариства без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi 

мали мiсце, та повторних призначень складає 4 роки. 

 

Надання неаудиторських послуг та незалежнiсть 

 

Ми пiдтверджуємо, що наскiльки ми знаємо i переконанi, ми не надавали Товариству або 

контрольованим ним суб'єктам господарювання забороненi законодавством неаудиторськi 

послуги, зазначенi у четвертiй частинi статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть". Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними 

по вiдношенню до Товариства при проведеннi нашого аудиту. Крiм того, ми не надавали 

Товариству або контрольованим ним суб'єктам господарювання iншi послуги, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту, що не були розкритi в окремiй фiнансовiй звiтностi або у Звiтi про 

управлiння, окрiм огляду промiжної окремої фiнансової звiтностi Товариства та надання 

дочiрньому пiдприємству Товариства довiдки про джерела власного капiталу з метою її 

подання до Нацiонального банку України. 

 

 

 

Узгодженiсть з додатковим звiтом для аудиторського комiтету 

 

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо окремої фiнансової звiтностi, викладена 

в цьому звiтi незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету, який ми презентували Комiтету з аудиту та фiнансiв Наглядової ради Товариства. 

 

Узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю 

 

Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в 
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процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих 

аспектах: 

 

- Звiт про управлiння складено у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших застосовних законодавчих i нормативних 

актiв, а наведена в ньому iнформацiя узгоджується з окремою фiнансовою звiтнiстю; 

 

- ми не виявили суттєвих викривлень iнформацiї у Звiтi про управлiння. 

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 

доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту. Однак основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i 

виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, i 

управлiнський персонал Товариства. 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка потенцiйних ризикiв, пов'язаних з порушеннями Дiї у вiдповiдь на 

оцiненi ризики 

 

При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень, 

зокрема пов'язаних iз шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних 

актiв, нашi процедури, серед iншого, включали наступне: 

 

- запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

включаючи отримання та перегляд пiдтверджувальної документацiї стосовно полiтики та 

процедур Товариства, щодо: 

 

- iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, а 

також наявнiсть вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення; 

 

- виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявнiсть вiдомостей про будь-яке 

фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство; i 

 

- внутрiшнi контролi, запровадженi для зменшення ризикiв, пов'язаних з шахрайством 

або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв. 

 

- обговорення членами команди iз завдання з аудиту та залученими внутрiшнiми 

фахiвцями з оцiнювання того, за яких обставин та на якому етапi фiнансова звiтнiсть 

Товариства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, 

включаючи спосiб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення ми iдентифiкували 

потенцiал для шахрайства у таких сферах: визнання доходiв вiд надання послуг i нехтування 

управлiнським персоналом заходiв контролю; i 
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- отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до 

Товариства, та складають нормативно-правову основу його дiяльностi. При цьому ми 

придiляли особливу увагу тим законам i нормативним актам, якi безпосередньо впливали на 

фiнансову звiтнiсть або якi мали фундаментальний вплив на дiяльнiсть Товариства. Ключовi 

закони та нормативнi акти, якi ми розглядали у цьому контекстi, включали Закон України 

"Про поштовий зв'язок" та вiдповiдне податкове законодавство. В результатi виконаних 

нами процедур з iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв ми визначили визнання виручки вiд надання 

послуг, як ключове питання аудиту. Роздiл "Ключовi питання аудиту" нашого звiту бiльш 

детально пояснює це питання, а також описує виконанi нами конкретнi процедури у вiдповiдь 

на оцiненi ризики. 

 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики, серед iншого, полягали в наступному: 

 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї 

для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв, 

розглянутих в цьому роздiлi; 

 

- запит управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та 

внутрiшнiм юристам щодо iснуючих та потенцiйних судових позовiв та претензiй; 

 

- виконання аналiтичних процедур для виявлення будь-яких незвичайних або 

несподiваних взаємозв'язкiв, якi можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства; 

 

- ознайомлення з протоколами засiдань тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

i 

 

- тестування вiдповiдностi проводок, вiдображених у головнiй книзi, та iнших 

коригувань; оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським 

персоналом при визначеннi облiкових оцiнок, на наявнiсть упередженостi; i оцiнювання 

економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або виходять за межi 

звичайного перебiгу бiзнесу. 

 

Ми також повiдомили вiдповiднi iдентифiкованi закони та нормативнi акти, потенцiйнi ризики 

шахрайства всiм членам команди завдання з аудиту, включаючи внутрiшнiх фахiвцiв, i 

залишалися протягом всього аудиту настороженими щодо будь-яких ознак шахрайства або 

недотримання вимог законiв i нормативних актiв. 

 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 

 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки 

питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi 

нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку (надалi - "Комiсiя"). 

 

Вiдповiдно до вимог Комiсiї, що викладенi в Вимогах до аудиторського висновку, що 

подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв 
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для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про 

результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), 

затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 08 жовтня 2013 р. №2187, аудитори мають дiйти 

висновку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та професiйних 

учасникiв фондового ринку. 

 

Стосовно вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам 

 

Зареєстрований статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 р. складає 4 654 тис. 

грн., що вiдповiдає установчим документам.  

 

Стосовно формування та сплати статутного капiталу 

 

Статутний капiтал сплачений грошовими коштами згiдно з наступними платiжними 

документами: 

 

- прибутковий касовий ордер №1 вiд 15 сiчня 2001 р. на суму 2 100 грн.; 

 

- прибутковий касовий ордер №292015 вiд 30 квiтня 2002 р. на суму 2 000 грн.; 

 

- прибутковий касовий ордер №292027 вiд 06 червня 2002 р. на суму 2 900 грн.; 

 

- платiжне доручення №13 вiд 24 листопада 2006 р. на суму 300 000 грн.; 

 

- платiжне доручення №2 вiд 27 листопада 2006 р. на суму 100 000 грн.; 

 

- платiжне доручення № 2 вiд 30 листопада 2015 р. на суму 41 200 грн; 

 

- платiжне доручення № 444 вiд 01 квiтня 2020 р. на суму 420 088 грн; 

 

- платiжне доручення № 238/310320 вiд 01 квiтня 2020 р. на суму 3 782 050 грн. 

 

 

 

Статутний капiтал сплачений не грошовими коштами (майно учасникiв: комп'ютер, факс та 

мобiльний телефон) згiдно статуту зареєстрованого вiд 19 сiчня 2001 р. та актами приймання-

передачi №1, №2, №3 вiд 19 сiчня 2001 р. становить 5 000 грн. 

 

Стосовно забезпечення випуску облiгацiй пiдприємств вiдповiдно до законодавства України 

 

Забезпечення випуску облiгацiй пiдприємств вiдповiдно до законодавства України вiдсутнє. 

 

 

Стосовно наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення в окремiй 

фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства 

 

За результатами аудиту нами не виявлено подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення в окремiй фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на 



 
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
 

фiнансовий стан Товариства. 

 

 

 

Стосовно наявностi iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть 

Товариства у майбутньому та оцiнка ступеня такого впливу, зокрема на склад i структуру 

фiнансових iнвестицiй 

 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин  

 

За результатами аудиту нами не виявлено iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво 

вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. 

 

Станом на 31 грудня 2020 р. на балансi Товариства облiковується iнвестицiя в Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОСТ ФIНАНС" (частка володiння 90%) балансовою вартiстю 

100 339 тис. грн. та iнвестицiя в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НП СЕРВIС" 

(частка володiння 100%) балансовою вартiстю 300 тис. грн. 

 

Склад та структура фiнансових iнвестицiй Товариства на нашу думку, не несуть загрози 

дiяльностi Товариства у майбутньому. 

 

Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно-

правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

Окрiм окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, аудит якої ми 

провели, Товариство не складало будь-яку iншу окрему фiнансову звiтнiсть.  

 

Iншi елементи 

 

Основнi вiдомостi про юридичну особу 

 

- Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА ПОШТА";  

 

- Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i 

органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних 

осiб - пiдприємцiв та громадських формувань -  31316718;  

 

- Мiсцезнаходження - 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9;  

 

- Дата державної реєстрацiї - 19 сiчня 2001 р.;  

 

- Дата внесення останнiх змiн до статуту - 08 квiтня 2020 р.;  

 

- Основнi види дiяльностi - iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;  

 

- Лiцензiї - станом на звiтну дату Товариство не здiйснювало дiяльностi, яка пiдлягає 

лiцензуванню вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування видiв господарської 

дiяльностi"; 



 
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
 

 

- Керiвник - Бульба Олександр Миколайович;  

 

- Головний бухгалтер - Козак Вiкторiя Василiвна;  

 

- Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв за 2020 рiк - 27 176 особи. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму (суб'єкта аудиторської дiяльностi) 

 

- Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА" 

 

- Мiсцезнаходження: 04112, мiсто Київ, вулиця Грекова, 3, квартира 9. 

 

- Фактична адреса: 03150, мiсто Київ, вулиця Фiзкультури, 28. 

 

- Номер та дата реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 

№2091 вiд 26 сiчня 2001 р. (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено  до 30 липня 2020 р.). 

 

- Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, 

виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Свiдоцтво № 2091 вiд 

26.01.2001 р., серiя П 000265. (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено вiд 16 квiтня 2013 р. до 

30 липня 2020 р.). 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

 

Аудит проведений вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг №170/20 вiд 19 

жовтня 2020 р. в строк з 21 жовтня 2020 р. по 26 березня 2021 р. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторiв 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Кесарєв 

Сергiй Анатолiйович (номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi: № 100804). 

 

Партнер 

 

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"       Сергiй Кесарєв 

 

Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №100804.  

 

м. Київ, Україна 

 

26 березня 2021 року 

 

 


