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«Надійність» 
аудиторська фірма 

Звіт незалежного аудитора  
 

    Учаснику та управлінському персоналу 
    Групи «Укрпалетсистем» 
 

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності 
 
Думка з застереженням. 

    Нас було залучено провести аудит консолідованої фінансової звітності Приватного 
підприємства «Укрпалетсистем» та його дочірнього підприємства Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Коростень-МБО» («Група»), складеної відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яка включає:  консолідований звіт про фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2020 року, консолідований звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід,  консолідований звіт про зміни у власному капіталі та консолідований  звіт про рух 
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і примітки до консолідованої 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

 На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого Звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах,  фінансовий стан  Групи  на 31 грудня 2020 року, її фінансові 
результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 
Основа для думки із застереженням. 

1. В Примітці 32 «Дохід від реалізації» Група розкрила інформацію про виручку від 
реалізації товарів за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року в розмірі 
9 638 189 тис. грн. та 12 939 142 тис. грн., відповідно. До складу даної виручки Групою було 
включено, в тому числі, виручку за договорами, по яких  материнською Компанією, а саме, ПП 
«Укрпалетсистем» не було виконано зобов'язання на звітні дати, що є відхиленням від вимог 
МСФЗ. Якби управлінський персонал  материнської Компанії виконав вимоги МСФЗ 15, то 
залишок по статті «Нерозподілений прибуток» консолідованого звіту про фінансовий стан 
потрібно було б зменшити на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року на суми 12 335 тис. грн. та  
12 466 тис. грн., відповідно, з одночасним визнанням зобов’язання щодо нереалізованих прав 
клієнтів, представлених у складі статті «Аванси отримані». Стаття «Аванси отримані» 
консолідованого звіту про фінансовий стан збільшилася б на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року 
на 12 335 тис. грн. та 12 466 тис. грн., відповідно, а консолідований  прибуток за рік, що 
закінчився 31 грудня 2020 року збільшився б на 131 тис. грн. (12 466 – 12 335). Наша аудиторська 
думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року, була відповідним 
чином модифікована. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період також 
модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність показників 
поточного періоду та відповідних показників за попередній період. 

2. Як свідчать записи материнської Компанії ПП «Укрпалетсистем», управлінський 
персонал  не створив та не визнав на початок звітного періоду забезпечення на виплату відпусток 
персоналу. У зв’язку з характером облікових записів материнської Компанії, ми не змогли за 
допомогою альтернативних процедур встановити можливу величину коригувань статті 
«Нараховані витрати та інша кредиторська заборгованість» та статті «Нерозподілений прибуток» 
консолідованого звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2019 року, а також елементів, що 
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входять до складу консолідованого звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, 
що закінчився 31.12.2020 року. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що 
закінчився 31 грудня 2019 року, була відповідним чином модифікована. Наша думка щодо 
фінансової звітності за поточний період також модифікована внаслідок можливого впливу цього 
питання на порівнянність показників поточного періоду та відповідних показників за попередній 
період. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит консолідованої фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
Групи згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту консолідованої  фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки 
з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням. 
 

Ключові питання аудиту. 
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження були найбільш 

значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядалися в контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та 
при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, 
що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити у нашому Звіті.  

 
Первинне визнання, подальша оцінка 
та припинення визнання фінансових 
інструментів. 
Фінансовий вплив первісного визнання 
та подальшої оцінки фінансових 
інструментів є суттєвим, і припущення, 
які використовуються при оцінці 
справедливої вартості при первісному 
визнанні, подальшому обліку за 
амортизованою вартістю та розрахунку 
очікуваних кредитних збитків, 
вимагають значних оцінок та суджень, а 
отже, облік фінансових інструментів 
розглядається як ключове питання 
аудиту. 

 

В рамках наших аудиторських процедур ми 
виконали наступне: 
- ми перевірили значні контракти та додаткові 
угоди, підписані до або після звітної дати, щоб 
зрозуміти основні умови як дебіторської 
заборгованості та виданої  поворотної фінансової 
допомоги, так і кредиторської заборгованості та 
отриманої поворотної фінансової допомоги і 
перевірили, чи правильно вони враховані та 
розкриті; 
- ми перевіряли прийнятність припущень 
керівництва щодо ефективної процентної ставки, 
застосованої при первісному визнанні, умовах їх 
надання/погашення  та  послідовності 
застосування облікових оцінок протягом періоду; 
- ми проаналізували припущення керівництва, 
використані щодо повернення фінансових активів 
та оцінили модель, що використовується 
керівництвом для оцінки збитків; 
- ми також розглянули суттєві транзакції між 
Групою та її основними дебіторами та 
кредиторами після звітного року; 
- ми також впевнились, що зроблені розкриття 
фінансових інструментів є прийнятними, 
доречними та відповідають виконаній нами 
аудиторській роботі. 

За результатами виконаних нами 
аудиторських процедур ми дійшли висновку, що 
дані операції обчислені, обліковані та належним 
чином представлені у консолідованій фінансовій 
звітності. 
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Інша інформація, що не є консолідованою фінансовою звітністю та  Звітом аудитора щодо 
неї.  

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в  Консолідованому звіті про управління за 2020 рік, 
відповідно до вимог ЗУ № 996-ХІV, але не є консолідованою фінансовою звітністю та нашим 
Звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо  консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу 
інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності, нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 
між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації ми доходимо висновку, 
що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми 
не виявили таких фактів, які необхідно було включити до Звіту. 

Консолідований звіт про управління Групи узгоджується з консолідованою фінансовою 
звітністю Групи за звітний період. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, яка не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні  консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, 
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Групи. 

 
Відповідальність аудитора за аудит консолідованої  фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова 
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї консолідованої  фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо  професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої  фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми 
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
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 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення  про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на 
основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  Групи продовжити 
свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому Звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити Групу  припинити свою діяльність на 
безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності 
включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує  консолідована  фінансова звітність 
операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації 
суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для висловлення думки щодо 
консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та 
виконання аудиту Групи. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської 
думки. 
Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами 
під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, 
а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання у своєму Звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому Звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити  його корисність для інтересів громадськості. 
 

 
 Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит. 

Повна назва: 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Надійність» 

Код ЄДРПОУ 32473281 
Відомості про включення аудиторських фірм до  
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності ,які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності 

№ реєстрації в Реєстрі 3630.  Сайт АПУ, режим доступу 
www.apu.com.ua .  

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості 

№ 0601, видане на підставі рішення АПУ від 26.05.2016 
р. № 325/5, чинне до 31.12.2021 року. 

Місцезнаходження аудиторської фірми та її 
фактичне місце розташування 

21036, м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 
2, кімната 400 А 

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (0432) 66-02-45; 097-198-89-91; audit.vn.ua@gmail.com 

   
 

 



8 

 

           Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів  
 

1. Найменування органу, що призначив суб’єкта аудиторської діяльності на 
проведення обов’язкового аудиту: 

Рішення учасника ПП «Укрпалетсистем». 
2. Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість 

виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, 
які мали місце та повторних призначень: 

ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність» вперше призначено для проведення обов’язкового 
аудиту  консолідованої фінансової звітності Групи «Укрпалетсистем» за 2019 рік, на підставі 
рішення учасника, винесеного за  результатом проведеного конкурсу (Протокол б/н від 
02.03.2020 р.). Дане рішення послугувало підставою для укладання Договору щодо проведення 
обов’язкового аудиту  консолідованої фінансової звітності Групи «Укрпалетсистем» за 2020 рік. 

3. Аудиторські оцінки.  
Аудиторські оцінки, які ми здійснювали у процесі виконання завдання з аудиту, описані в 

розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого Звіту. 
Далі ми наводимо опис аудиторської оцінки ризиків суттєвого викривлення  інформації, яка 
подана у  консолідованій фінансовій звітності: 

а) ми виконали процедури оцінки ризиків з метою забезпечення основи для ідентифікації й 
оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні консолідованої  фінансової звітності та на рівні 
тверджень управлінського персоналу за класами операцій, залишками на рахунках і на рівні 
розкриття інформації. Наші процедури оцінки ризиків включали, зокрема: 

- отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи 
внутрішній контроль; 

- надання запитів управлінському персоналу та іншим  працівникам, які на нашу думку, 
можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки; 

- аналітичні процедури;   
- спостереження та інспектування. 
б) на підставі отриманих нами доказів, внаслідок виконання відповідних процедур  

ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні  консолідованої фінансової 
звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, 
ми не ідентифікували будь- яких ризиків, які б за нашим  професійним судженням, були 
значимими. 

в) з метою врегулювання можливих ризиків суттєвого викривлення інформації нами були 
вжиті наступні заходи: 

- ми отримали  розуміння системи внутрішнього контролю та заходів контролю, доречних 
для аудиту, які за нашим  судженням, є необхідними з метою оцінки ризиків суттєвого 
викривлення на рівні тверджень і розробки подальших аудиторських процедур у відповідь на 
оцінені ризики;   

- ми визначили, чи відбулися, з моменту проведення попереднього аудиту, зміни, які 
можуть вплинути на доречність такої  інформації для поточного аудиту; 

- ключовим партнером із завдання та іншими членами команди із завдання було обговорено  
вразливість консолідованої фінансової звітності Групи до суттєвого викривлення та застосування 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності до фактів і обставин Групи.  

г)  наша оцінка ризиків  суттєвого викривлення на рівні тверджень не змінилася в ході 
виконання завдання з аудиту, аудиторський ризик утримано на прийнятному рівні. 

4. Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, 
пов’язаних із шахрайством. 

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 
суб’єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури, необхідні для отримання 
інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності».  
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Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Групи, які, на 
нашу думку, можуть містити інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні 
процедури, в тому числі  процедури по суті, з використанням деталізованих даних, 
спостереження та інші.  

Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Групи, структуру її власності та 
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікової політики, цілей та 
стратегій і пов’язаних із ними бізнес-ризиків, оцінок та оглядів фінансових результатів. 

Відповідно до МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», нами 
розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо 
визначення їх впливу на звітність у цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. 
Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та 
платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання 
висновків щодо її надійності та дієвості.  

На нашу думку, система внутрішнього контролю Групи є ефективною для обсягів реалізації 
товарів та послуг, що надає Група, для запобігання фактам шахрайства та помилок. 

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до 
всієї необхідної інформації. 

Ми не ідентифікували ознак фактів шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть 
свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства. 

5. Підтвердження того, що Звіт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звітом 
для аудиторського Комітету. 

Ми склали та надали учаснику підприємства (особа, на яку покладено функції 
аудиторського Комітету) Додатковий звіт, який підготовлений  з урахуванням  вимог статті 35 
ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та узгоджений з нашим Звітом 
незалежного аудитора, щодо консолідованої фінансової звітності Групи станом на 31 грудня 2020 
року.   

6. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність 
ключового партнера з аудиту від юридичної особи при проведенні аудиту.  

ТОВ «АФ «Надійність» не надавала Групі послуги, які  заборонені законодавством. 
У процесі виконання завдання з обов`язкового аудиту консолідованої  фінансової звітності, 

ми дотримувались Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»), що стосується аудиту консолідованої фінансової звітності, і 
всі загрози нашої незалежності, в тому числі ключового партнера з аудиту, були належним чином 
розглянуті за допомогою відповідних застережних заходів,  і ми стверджуємо, що ключовий 
партнер з аудиту і ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність»  є незалежними від Групи. 

7. Інформація про  інші  надані суб’єктом аудиторської діяльності  юридичній особі 
або контрольованій нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового 
аудиту, що не розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності:    

ТОВ «АФ «Надійність» окрім послуг з обов’язкового аудиту не надавала Групі інших 
послуг.  

8. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих аудиту обмежень.  
При визначенні обсягу аудиту ми керувалися вимогами  ЗУ «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність», положеннями МСА, з урахуванням отриманих знань про діяльність 
Групи. Компанія підлягає обов’язковому аудиту як підприємство, що становить суспільний 
інтерес, згідно із ЗУ № 996-ХІV. 

Наш бюджет часу, необхідний для якісного виконання завдання, розрахований з 
урахуванням характеру завдання, обсягу ресурсів, необхідних для виконання задання, а також 
необхідного часу для виконання аудиторських процедур, з метою отримання  достатньої кількісті 
прийнятних аудиторських доказів, які можуть слугувати основою для формування  нашої думки 
щодо достовірності консолідованої фінансової звітності Групи.  

При визначенні нашої загальної стратегії аудиту та плануванні аудиторських процедур, ми 
враховували значущість статей фінансової звітності, нашу оцінку ризиків за кожною статтею, 
загальне покриття господарських операцій нашими процедурами, ризики, пов’язані з менш 
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ГРУПА "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
У тисячах українських гривень 
 

  Примітка  31 грудня 2020  31 грудня 2019 

Активи       
       
Необоротні активи       
Основні засоби  6  417 174  382 498 
Активи з права користування  7  584 161  28 825 
Нематеріальні активи  8  1 452  632 
Відстрочені податкові активи  9  6 915  7 169 
Довгострокова позики надані співробітникам  10  29 364  60 556 
Довгострокова фінансова допомога надана  11  86 478  70 435 
Авансові платежі за основні засоби та нематеріальні 
активи 
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 -  422 828 
Всього необоротних активів    1 125 544  972 943 

       
Оборотні активи       
Фінансова допомога надана  13  77 515  3 725 
Запаси  14  344 836  273 312 
Грошові кошти та їх еквіваленти  15  42 221  74 763 
Торгова та інша дебіторська заборгованість  16  117 951  86 838 
Позики надані співробітникам  -  39  405 
Аванси видані  17  337 532  336 112 
Податки до відшкодування, крім податку на прибуток  18  10 764  6 411 
Інші оборотні активи  19  47 486  35 149 
Всього оборотних активів    978 344  816 715 

       
ВСЬОГО АКТИВІВ    2 103 888  1 789 658 

       
Капітал та зобов’язання        
Власний капітал, що належить материнській компанії       
Статутний капітал  20  0  0 
Нерозподілений прибуток  -  478 855  409 474 

    478 855  409 474 
       

Частка неконтролюючих учасників  -  521  527 
ВСЬОГО КАПІТАЛУ    479 376  410 001 

       
Довгострокові зобов’язання        
Довгострокові кредити та займи  21  3 461  21 441 
Довгострокова фінансова допомога отримана  22  116 047  0 
Довгострокові Зобов’язання з оренди  23  9 538  18 170 
Всього довгострокових зобов’язань     129 046  39 611 

       
Короткострокові зобов’язання       
Кредити та займи  24  890 905  754 166 
Фінансова допомога отримана  25  38 747  38 405 
Торгова кредиторська заборгованість  26  90 017  72 491 
Аванси отримані  27  301 665  211 511 
Зобов’язання з податку на прибуток  9  1 490  9 279 
Податки до сплати, окрім податку на прибуток  28  26 779  3 892 
Поточна частина зобов’язання з оренди  29  11 882  13 202 
Нараховані витрати та інша кредиторська заборгованість  30  78 519  116 022 
Інші поточні зобов'язання  31  55 462  121 078 
Всього короткострокових зобов’язань    1 495 466  1 340 046 

       
Всього зобов’язань    1 624 512  1 379 657 

       
ВСЬОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ    2 103 888  1 789 658 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 
У тисячах українських гривень 
 

  Примітка  2020  2019 
    

   

Дохід від реалізації  32  9 638 189        12 939 142 
Собівартість реалізації  -         (8 436 491)       (11 500 639) 

    
   

Валовий прибуток          1 201 698        1 438 503 
    

   

Витрати на реалізацію та збут  -           (896 445)           (791 784) 
Загальні та адміністративні витрати  -             (74 826)             (49 857) 
Інші операційні доходи  -  1 824                   615 
Інші операційні витрати  -             (14 878)             (14 522) 

    
   

Операційний прибуток             217 373           582 955 
    

   

Інші доходи  -                5 758                2 923 
Інші витрати  -                  (211)                   (93) 
Фінансові доходи  -               174 317               18 288 
Фінансові витрати  -           (311 277)           (381 769) 
Чистий дохід від курсових різниць  -                  (162)                   301 

    
   

Прибуток до оподаткування               85 798           222 605 
    

   

Витрати з податку на прибуток  9             (16 423)             (41 756) 
    

   

Прибуток, що належить:    
   

Власникам материнської компанії  -               69 381             180 849 
Частка неконтролюючих учасників  -  (6)  - 
       
Прибуток за рік               69 375           180 849 
    

   

Інший сукупний дохід / (збиток)       

Статті, які не можна реклассифікувати у подальшому 
на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на 
прибуток 

 
-     

Статті, які можна реклассифікувати у подальшому на 
прибуток або збиток, за вирахуванням податку на 
прибуток 

 
-       

Всього інших сукупних доходів (збитків) за роки, що 
закінчилися 31 грудня 

 
  0  0 

Всього інших сукупних доходів, що належать :                 69 375             180 849 
Власникам материнської компанії  -               69 381             180 849 
Частка неконтролюючих учасників  -  (6)  0 

         

ВСЬОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ ЗА РІК               69 375           180 849 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

    За роки, що закінчилися 31 грудня 
У тисячах українських гривень  Примітка  2020 року  2019 року 
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Надходження грошових коштів від:        

Продажу готової продукції та надання послуг  -  11 399 932  15 395 744 
Цільового фінансування  -  -  - 
Повернення податків і зборів  -  -  - 
Надходження авансів  -  297 620  211 511 
Повернення авансів  -  151 694  58 112 
Штрафи, пені  -  -  - 
Інші надходження  -  9 691  8 733 
Витрачання грошових коштів на оплату:       

Товарів (робіт, послуг)  -       (10 500 769)       (14 237 396) 
Праці  -           (298 274)           (233 586) 
Відрахувань на соціальні заходи  -             (81 225)             (63 936) 
Зобов’язань з податку на прибуток  -             (23 958)             (36 944) 
Зобов’язань з податку на додану вартість  -           (116 422)           (194 368) 
Зобов’язань з інших податків і зборів  -           (107 856)             (91 984) 
Сплата авансів постачальникам  -  (321 257)           (335 888) 
Повернення авансів покупцям та замовникам   -             (64 044)             (12 145) 
Інші витрачання  -             (63 350)             (49 021) 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної 
діяльності 

  
 

281 782  418 832 
       

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Надходження від повернення позик  -  41 568  27 592 
Витрачання на надання позик  -           (120 866)           (131 670) 
Придбання основних засобів та нематеріальних активів  -           (335 393)           (422 828) 

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній 
діяльності 

  
 
        (414 691)          (526 

906) 
       

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Отримання позик  -  6 775 625  1 898 772 
Сплата відсотків  -           (131 257)           (108 328) 
Погашення позик  -         (6 528 543)         (1 656 137) 
Інші платежі    (15 457)  - 

Чисті грошові кошти використані в фінансової 
діяльності 

  
 
          100 368           134 307 

       

Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та їх еквівалентів              (32 541)             26 233 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА 
ПОЧАТОК РОКУ 

  
 

           74 763             48 537 

Вплив змін валютних курсів на грошові кошти та їх еквівалентів  -                   (1)                     (7) 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА 
КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ 

  
 

           42 221             74 763 
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ГРУПА "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" 
Примітки до консолідованої фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 
1. Загальна інформація. 
ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», як материнське підприємство - українське підприємство, що 

працює на ринку паливно-мастильних матеріалів України з 2003 року. У зв’язку зі зростанням 
продажів, керівництвом Групи було відокремлено два основні напрями роботи: оптові продажі 
(залізничні, бензовозні норми) та роздрібні продажі (розвиток мережі автозаправних станцій під 
торгівельною маркою UPG). Група «Укрпалетсистем» сьогодні – це розгалужена мережа власних 
АЗС та баз оптової торгівлі пальним, що охоплює всю територію України. Одним з інших 
напрямків діяльності є реалізація супутніх товарів в магазинах при АЗС. Група є прямим 
імпортером нафтопродуктів Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь), що надає можливість 
забезпечити конкурентну ціну, постійну наявність ресурсів та прогнозовані терміни поставки. 
Якість всіх нафтопродуктів підтверджується відповідними сертифікатами якості та паспортами 
якості заводу-виробника. 

 Адреса Головного офісу: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, Білокоровицьке Шосе, 
20.  

Звітна дата: 31 грудня 2020 року. 
Дата переходу: 01 січня 2018 року. 
У 2020 році рішень про зменшення або збільшення статутного капіталу не приймалось. 
На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності,  а також важливих подій  в 

розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось. 
Корпоративна інформація. 
Єдиним учасником ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» є Васьковська Юлія Миколаївна. 
Підприємства, включені до консолідованої звітності. 
Підприємства, фінансова звітність яких включена до консолідованої фінансової звітності 
станом на 31 грудня 2020 року, представлені таким чином: ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» 
материнська компанія, ТОВ «КОРОСТЕНЬ – МБО» - дочірня компанія. 
Частка материнської компанії в статутному капіталі дочірнього підприємства становить 
98,76%.  
Стратегічна мета та спеціалізація Групи: 
Метою діяльності Групи є одержання прибутку в інтересах Групи та його учасників від 

провадження основної та інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до 
чинного законодавства України. 

Частка керівництва. 
Управлінський персонал не володіє частками у статутному капіталі Групи.  
 
2. Операційне середовище, ризики та економічна ситуація. 
Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року, 

залишається неврегульованим. Відносини між Україною та Російською Федерацією 
залишаються напруженими.  

У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор 
розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві 
зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так було запроваджено 
санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування масових 
заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів), встановлено обмеження 
виїзду/в’їзду до інших країн та пересування всередині країни, посилено роль державного 
управління в надзвичайних умовах, встановленні обмеження трудової діяльності, введені нові 
дистанційні форми праці та освіти, зменшився обсяг експорту та імпорту. Пандемія COVID-19 
привела до серйозного економічного спаду, який уповільнив економічний розвиток в Україні. 

Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються: напруженість у 
геополітичних відносинах; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення 
інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні, судочинстві та основних секторах 
економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій. 
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В результаті  політичної та економічної кризи в Україні та її поточні наслідки передбачити 
вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та 
бізнес Групи. 

Ключовими ризиками залишаються можливість ескалації конфлікту на сході України, 
низький темп структурних реформ, погіршення ділових очікувань українських компаній, а також 
зниження припливу іноземних інвестицій. Подальше відновлення й розвиток економіки України 
залежить від зовнішньоторговельної кон’юнктури, узгодженої політики й рішень Президента, 
Уряду, НБУ та Верховної Ради щодо проведення необхідних соціально-економічних реформ, 
збереження соціально-політичної стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями, а також вирішення військового конфлікту на сході країни. 

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної 
діяльності Групи в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому 
розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може 
вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Групи. 

Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов 
на операції та фінансове становище Групи. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок 
керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як 
результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть 
відомими і їх  оцінка буде можливою. 

 
3. Основи подання консолідованої фінансової звітності.  
Ця консолідована фінансова звітність Групи за період, що закінчився 31 грудня 2020 року, 

була складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - 
«МСФЗ»), випущених Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – 
«КМСФЗ»), та тлумачень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової 
звітності (надалі – «МКТФЗ»). Фінансова звітність складена за принципом історичної 
собівартості.  

Ця консолідована фінансова звітність базується на принципах бухгалтерського обліку, 
зазначених в Обліковій політиці Групи. Основними принципами складання консолідованої 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і МСБО 1 є: 
принцип нарахування (результати операцій і інших подій визнаються, коли вони здійснюються, 
а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у консолідованій фінансовій 
звітності того періоду, до якого вони відносяться); безперервність (консолідована фінансова 
звітність складається на основі припущення, що Група є безперервно діючим і залишається 
діючим в осяжному майбутньому). 

 Функціональною валютою Групи є національна валюта України – гривня. Ця валюта 
найбільшим чином відображає економічну сутність відповідних подій та обставин, які 
стосуються діяльності Групи, у цій валюті також ведеться бухгалтерський облік Групи. Валютою 
подання консолідованої фінансової звітності також є гривня. Одиниця виміру – тис. грн., якщо 
не вказано інше. Статті консолідованого звіту про фінансовий стан в іноземній валюті 
відображені у консолідованій фінансовій звітності за офіційним курсом НБУ, що діяв на 31 
грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року. 

Консолідована фінансова звітність підприємств Групи складена на ту ж звітну дату, з 
використанням єдиної облікової політики. Коригування здійснювалися для приведення у 
відповідність будь-яких можливих відхилень в обліковій політиці. 

Контроль досягається тоді, коли материнська Компанія: 
-    має владні повноваження щодо об’єкта інвестування; 
-    зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування; 

та 
-    має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування для 

впливу на свої результати. 
Материнська Компанія здійснює переоцінку наявності або відсутності контролю над 

об’єктом інвестування, якщо факти та обставини вказують на зміну одного або кількох із трьох 
зазначених вище елементів контролю. 
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Консолідація об’єкта інвестування починається із дати, коли материнська Компанія 
отримує контроль над об’єктом інвестування, та припиняється, коли материнська Компанія 
втрачає контроль над об’єктом інвестування. Прибуток або збиток та кожний компонент інших 
сукупних доходів розподіляються на учасників Материнської компанії та неконтрольовані 
частки володіння. Загальна сума сукупних доходів дочірнього підприємства розподіляється на 
учасників Материнської компанії та неконтрольовану частку володіння. 

Усі внутрішньо-групові активи та зобов’язання, статті власного капіталу, доходи, витрати і 
потоки грошових коштів за операціями між підприємствами Групи виключаються повністю під 
час консолідації. 

Неконтрольовані частки. 
Неконтрольована частка являє собою власний капітал дочірнього підприємства, який не 

належить, прямо або опосередковано, Материнській компанії. Неконтрольована частка подається 
окремо у консолідованому звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи і у складі 
власного капіталу у консолідованому звіті про фінансовий стан окремо від власного капіталу 
Материнської компанії. 

Група оцінює неконтрольовану частку в дочірньому підприємстві за пропорційною 
часткою теперішніх інструментів власності у визнаних сумах ідентифікованих чистих активах. 

 
4. Основні принципи облікової політики. 
Основні засоби. Основні засоби Групи враховуються і відображаються у консолідованій  

фінансовій звітності Групи відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».  
Основними засобами в обліку визнаються матеріальні активи введені в експлуатацію до 

квітня 2020р., вартість яких перевищує 6 000 гривень, а з травня 2020р. вартість яких перевищує 
20 000 гривень та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення 
в експлуатацію становить понад один рік. 

Терміни корисного використання та ліквідаційна вартість встановлюються комісією під час 
огляду та введення об’єкта в експлуатацію. У випадку, якщо ліквідаційну вартість основних 
засобів оцінити не представляється можливим або вона не істотна по сумах, ліквідаційну вартість 
при обчисленні суми, що амортизується, приймається рівною нулю. Перегляд термінів корисного 
використання, ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів та тестування активів на ознаки 
знецінення проводиться щорічно членами постійно діючої комісії, в терміни після проведення 
річної інвентаризації і до закінчення поточного фінансового року. 

Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 
виробництва кваліфікованого активу Групи, є частиною собівартості такого активу. 

Група вважає кваліфікованими активи, які: 
• потребують підготовки до використання або продажу протягом більше ніж 12 місяців; 
• будуються або створюються підрядним способом чи власними силами, процес 

будівництва або створення яких триває протягом 12 місяців та більше; 
• знаходяться у процесі реконструкції (модернізації, переобладнання), що триває протягом 

12 місяців та більше. 
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.  
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що Група 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена.  

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різний термін корисної 
експлуатації та вартість таких частин складає значну величину у загальній собівартості об’єкта 
основних засобів (і її можна достовірно оцінити), то кожна з цих частин в бухгалтерському обліку 
може визнаватися окремим об'єктом основних засобів згідно рішення комісії для введення в 
експлуатацію основних засобів або у порядку розукрупнення, розукомплектування. 

Вартісна ознака предметів, що належать до малоцінних необоротних матеріальних активів 
(далі – МНМА), встановлена у сумі 6 тис. грн., а з травня – 20 тис.грн. без ПДВ.  

МНМА підлягають амортизації на прямолінійній основі протягом терміну експлуатації, що 
становить 1 місяць. 
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Група використовує модель обліку по собівартості для всіх груп основних засобів. Після 
первісного визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.  

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом 
очікуваних строків їх корисної експлуатації. 

Для визначення строків корисного використання об’єкта, Група керується наступними 
чинниками: 

• очікуване використання активу; 
• очікуваний фізичний та моральний знос; 
• технічний та комерційний знос; 
• правові чи подібні обмеження використання активу. 
Група встановлює наступні строки корисної експлуатації основних засобів: 

Група ОЗ Категорія 
Строк корисної 

експлуатації, років 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

Будівлі цілісно-майнового комплексу 20-40 
Інші будівлі  20-40 
Складські приміщення 25 
Контейнери/Ємності/Резервуари 20 
Інші споруди 20 
Дорожні покриття / площадки  15-20 

Машини та обладнання 

Заправні колонки 10 
Телефони, радіотехніка 8 
Радіостанції 5 
Системи дзвінків та оповіщення 10 
Комп'ютери, принтери, сервери, сканери, 
ноутбуки, монітори 

3-5 

Інше електронне обладнання 10 
Холодильне обладнання /Кавові машини /Інше 
схоже обладнання 

5-10 

Додаткові елементи кріплення 9 
Допоміжне обладнання різного призначення 10 
Інше обладнання/ машини 8 

Транспортні засоби 

Зернозбиральні комбайни 8-10 
Трактори 7-8 
Тягачі 7 
Автомобільний транспорт адміністративний 6-8 
Навантажувачі 5-8 
Причепи/ Напівпричепи 5-7 
Інші транспортні засоби 8 

Інструменти, прилади, інвентар, 
меблі 

Меблі/ Інвентар 5 
Вивіски/ Вітрини 5 
Інші інструменти/ прилади 5 

Інші основні засоби 
Ворота/ Огорожі 15 
Логотипи UPG 15 
Інші основні засоби 10 

Кожну частину об’єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної 
собівартості об’єкта, Група амортизує окремо. Таким чином, спеціальні запасні частини, що 
обліковуються як окремий об’єкт, амортизуються протягом строку (залишкового строку) 
корисного використання основного об’єкта обладнання, до якого вони відносяться. 

Нарахування амортизації починається, коли актив стає придатним до використання, тобто 
коли його доставлено до місця розташування і приведено у стан, придатний для експлуатації. 

Амортизація припиняється з місяця наступного після того, в якому відбулася одна з подій 
(яка настала раніше): 

• актив класифікований як утримуваний для продажу; або 
• припинення визнання об’єкту активом. 
Амортизація активу не припиняється на період його ремонту, реконструкції, модернізації, 

дообладнання, консервації, за виключенням випадків, коли об’єкт є повністю замортизованим та 
його залишкова вартість дорівнює його ліквідаційній вартості. 

Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку проводиться щомісячно. 
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Щорічно, під час проведення річної інвентаризації, Група проводить аналіз ліквідаційної 
вартості, методів амортизації та строків корисної експлуатації об’єктів основних засобів на 
предмет їх актуальності та відповідності поточному методу використання відповідних активів. У 
разі зміни очікувань від попередньо зроблених оцінок інвентаризаційними комісіями (за участю 
технічних спеціалістів), створеними в Групи, такі зміни відображаються як зміни в обліковій 
оцінці.  

Амортизація активу з використанням нового строку корисної експлуатації об’єктів 
основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, в якому такі зміни вступили в 
силу. 

Відображення в бухгалтерському обліку вибуття основних засобів відбувається з 
одночасним відображенням доходів і витрат іншої операційної діяльності. Різниця між такими 
доходами та витратами є прибутком або збитком від вибуття об’єкту основних засобів. 

Такі прибутки або збитки відображуються у консолідованій фінансовій звітності згорнуто, 
та включаються до консолідованого звіту про фінансові результати того періоду, коли 
припиняється визнання об’єкту основних засобів. При цьому такий прибуток класифікується як 
інші доходи і оцінюється на нетто-основі. 

Нематеріальні активи Групи враховуються і відображаються у консолідованій фінансовій 
звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». 
Група визнає нематеріальний актив, якщо він відповідає всім наступним критеріям: 
Актив є ідентифікованим, тобто: 

- його можна відокремити або відділити від Групи і продати, передати, ліцензувати, здати 
в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим 
активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має Група намір зробити це; або 

- він виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи 
можуть вони бути передані або відокремлені від Групи або ж від інших прав та зобов’язань; 

• Група контролює актив, тобто вона має повноваження отримувати майбутні економічні 
вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід; 

• від активу очікується надходження економічних вигід. Такі вигоди можуть включати 
дохід від продажу продукції чи послуг, скорочення витрат або інші вигоди, які є результатом 
використання активу Групи; 

• собівартість активу можна достовірно оцінити. 
Якщо нематеріальні активи мають термін корисного використання більше 1 року, то такі 

нематеріальні активи обліковуються у складі «Нематеріальні активи», у іншому випадку вони 
обліковуються у складі «Витрати майбутніх періодів» та списуються на витрати протягом 
терміну використання на прямолінійній основі. 

Капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, 
введення в експлуатацію яких на дату звітності не відбулося, класифікуються та розкриваються, 
як нематеріальні активи.  

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Групи за собівартістю. 
Визнання нематеріальним активом програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення визнається нематеріальним активом лише у разі виконання 
критеріїв визнання нематеріального активу. 

Право доступу до програмного забезпечення шляхом надання он-лайн доступу до веб-
сторінок, порталів тощо, котрий може бути закритий правовласником (контрагентом) за 
наявності певних обставин, не вважається нематеріальним активом, оскільки Група не має 
контролю над таким програмним забезпеченням. 

Право використання програмного забезпечення на умовах підписки, котре оплачується 
періодичними платежами (тобто повна вартість програмного забезпечення не визначена, а Група 
періодично робить платіж за продовження користування програмою на певний термін), не 
вважається нематеріальним активом, оскільки Група не має змоги достовірно оцінити вартість 
використання такого програмного забезпечення. 

Чергова сплата за подовження права використання програмного забезпечення, вважається 
витратами звітного періоду, оскільки відсутні підстави вважати такі витрати удосконаленням 
та/або підвищенням можливостей програмного забезпечення. 
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Програмне забезпечення системи обробки даних (наприклад, операційна система 
комп’ютера) є елементом основних засобів доки воно не буде вилучене в результаті продажу чи 
вибуття. 
Визнання нематеріальним активом веб-сайтів та мобільних додатків. 

Веб-сайт та мобільний додаток, які з'явилися в результаті розробки на замовлення Групи 
або розроблені Групою самостійно, визнаються нематеріальним активом, тільки якщо Група 
може довести, що даний сайт/мобільний додаток буде генерувати ймовірні майбутні економічні 
вигоди, наприклад: отримання прямої виручки від розміщення замовлень через веб-сайт 
(інтернет-продажі) або від використання бонусів через мобільний додаток.  

Якщо веб-сайт/мобільний додаток розроблені виключно або головним чином з метою 
підвищення ділової репутації Групи, рекламування своїх власних продуктів та послуг або 
стимулювання попиту на них шляхом розміщення інформації про Компанію, товари, бонусну 
програму та акції, Група не визнає такий веб-сайт/мобільний додаток як нематеріальний актив та 
списує видатки на його створення на витрати в періоді їх понесення. 
Визнання нематеріальним активом торгівельних марок, знаків для товарів та послуг, рекламних 
аудіо- та відеороликів та інших рекламних/маркетингових матеріалів. 

Витрати на створення власними силами Групи (включаючи залучення підрядників) 
торгівельних марок, знаків для товарів та послуг, товарних знаків визнаються витратами того 
звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Витрати на придбання Групою торгових марок, знаків для товарів та послуг, товарних 
знаків визнаються нематеріальними активами у разі виконання критеріїв визнання. 

Торгова марка, знак для товарів та послуг, товарний знак визнається нематеріальним 
активом після проведення відповідної реєстрації. 

Решта нематеріальних активів, придбаних Групою, визнається в періоді переходу до Групи 
прав на ці нематеріальні активи. 

Група застосовує модель собівартості до всіх класів нематеріальних активів. Після 
первісного визнання Група відображає нематеріальні активи за їх собівартістю за вирахуванням 
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності 
(знецінення). 

Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи 
інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших 
юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом 
якого Група очікує використовувати цей актив. Якщо договірні або інші юридичні права 
надаються на обмежений строк, який може бути подовженим, строк корисної експлуатації 
нематеріального активу має включати такі періоди поновлення. Строк корисної експлуатації 
встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. 

Група визначає наступні принципи визначення строку корисної експлуатації 
нематеріальних активів: 

№ 
групи 

Група нематеріальних активів 
Строк корисної 

експлуатації 

1 
Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими 
ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне 
середовище)  

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа 

2 
Права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права 
постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право 
користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)  

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа 

3 
Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 
послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання 
яких визнаються роялті 

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа, але 
не більше 20 років 

4 

Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті  

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа, але 
не більше 20 років 

5 Авторське право та суміжні з ним права, включаючи:  
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 право на літературні, художні, музичні твори, фонограми, відеограми, передачі 
(програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких 
визнаються роялті 

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа, але 
не більше 20 років 

 комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції 
даних (бази даних), які включають спеціалізоване програмне забезпечення «1С» 

5 років 

 інші комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 
компіляції даних (бази даних) 

  
3 роки 

6 
Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних 
та інших привілеїв, тощо)  

Відповідно до 
правовстановлююч
ого документа, але 
не більше 20 років 

Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації. 
Нарахування амортизації нематеріальних активів з визначеним строком корисної 

експлуатації здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. 
Сума активу, яка амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості.  

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків: 
• коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці 

строку його корисного використання;  
• коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого 

активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного 
використання цього об'єкта. 

На кінець кожного фінансового року Група проводить аналіз наявності ознак зменшення 
корисності нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації. При наявності 
хоча б однієї ознаки зменшення корисності, Група проводить тестування такого нематеріального 
активу на зменшення корисності. 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації. 

Якщо немає передбачуваного обмеження періоду, протягом якого актив буде (за 
очікуванням Групи) генерувати надходження майбутніх економічних вигід, такий актив 
розглядається як нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації.  

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не підлягають 
амортизації. 

Група проводить тестування на зменшення корисності нематеріальних активів з 
невизначеним строком корисної експлуатації та незавершених капітальних інвестицій у 
придбання (створення) нематеріальних активів: 

• щорічно на кінець фінансового року; 
• при наявності ознак зменшення корисності такого нематеріального активу. 
Строк корисної експлуатації, метод амортизації та ліквідаційна вартість нематеріального 

активу переглядається щонайменше на кінець кожного фінансового року. В тому числі, для 
нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації, Група оцінює чи 
продовжують і надалі події та обставини підтверджувати оцінку невизначеного строку корисної 
експлуатації цього активу. 

Зміни строку корисної експлуатації, методу амортизації, ліквідаційної вартості, а також 
зміна строку корисної експлуатації з невизначеного на визначений, Група визнає як зміну в 
облікових оцінках. 
Визнання нематеріального активу слід припиняти: 

• в разі його вибуття, або 
• якщо від його використання або вибуття не очікується надходження майбутніх 

економічних вигід. 
Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, слід 

визначати як різницю між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою 
вартістю активу. Їх визнають у прибутку або збитку, коли припиняється визнання активу. При 
цьому такі прибутки класифікуються як інший дохід і відображаються на нетто-основі. 

Зменшення корисності необоротних активів. Група відображає необоротні активи у 
консолідованій фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке визначається відповідно до 
МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 
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Протягом своєї діяльності та не рідше ніж один раз на рік (на дату балансу) Група оцінює 
чи існують ознаки можливого зменшення корисності нематеріальних активів та основних 
засобів. 
Про зменшення корисності активів можуть свідчити, зокрема, такі ознаки:  

• Внутрішні фактори: 
- що відносяться безпосередньо до активу; 
- що відносяться до діяльності Групи загалом. 
• Зовнішні фактори: 
• інші свідчення того, що ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувалось. 
Перелік ознак не є вичерпним. Керівництво Групи визначає необхідність оцінки зменшення 

корисності активів на основі професійного судження та затверджує таке рішення відповідними 
наказами. 

Оцінка зменшення корисності активів передбачає визначення суми очікуваного 
відшкодування як більшої з двох оцінок: 

• справедлива вартість за мінусом витрат на вибуття активу (чи одиниці, що генерує 
грошові кошти); 

• його (її) вартість при використанні. 
У разі, якщо будь-яка з цих двох сум перевищує балансову вартість активу, Група не 

оцінюватиме другу суму, оскільки корисність активу в такому разі не зменшується. 
Група за необхідності проведення оцінки зменшення корисності нематеріальних активів 

визначає суму очікуваного відшкодування як справедливу вартість за мінусом витрат на вибуття 
активу (чи одиниці, що генерує грошові кошти). У разі проведення оцінки зменшення корисності 
основних засобів, Група визначає суму очікуваного відшкодування за більшою з двох оцінок: 
справедливою вартістю за мінусом витрат на вибуття активу (чи одиниці, що генерує грошові 
кошти) або вартістю при використанні.  

Оцінка справедливої вартості за мінусом витрат на вибуття активу (чи одиниці, що генерує 
грошові кошти) передбачає, що до витрат на вибуття можна включати наступні витрати: 
юридичні послуги, на гербовий збір і подібні податки на операцію, витрати на вивіз активу, а 
також прямі додаткові витрати на доведення активу до стану, прийнятного для продажу тощо.  

Оцінка вартості активу (одиниці, що генерує грошові кошти) при використанні відображає 
очікувану теперішню вартість майбутніх грошових потоків та передбачає наступні кроки: 

• оцінку майбутніх надходжень і вибуття грошових коштів, що їх мають отримати від 
безперервного використання активу та його остаточної ліквідації; 

• застосування середньозваженої вартості капіталу Групи (WACC) як ставки дисконту до 
цих майбутніх грошових потоків. 
В обчисленні вартості активу при використанні слід відображати такі елементи: 

• оцінку майбутніх грошових потоків, які Група очікує отримати від цього активу;  
• очікування щодо можливих відхилень у сумі чи в часі цих майбутніх грошових потоків;  
• вартість грошей у часі, відображену у вигляді поточної ринкової безризикової ставки 

відсотка;  
• ціну за прийняття ризику, притаманного цьому активу;  
• інші фактори, зокрема неліквідність, яку учасники ринку відображали б у визначенні вартості 

майбутніх грошових потоків, які суб’єкт господарювання очікує отримати від цього активу. 
Якщо сума очікуваного відшкодування на дату оцінки виявилася нижче ніж балансова 

вартість відповідного активу (одиниці, що генерує грошові кошти), Група визнає збитки від 
зменшення корисності у звіті про прибутки і збитки.  

Збитки від зменшення корисності визнаються на зменшення балансової вартості активів у 
складі одиниці, що генерує грошові кошти, на пропорційній основі. 

Збитки від зменшення корисності визнаються у розмірі, що не перевищує балансову 
вартість відповідних активів (одиниці, що генерує грошові кошти). 

Один раз на рік (на дату балансу) Група оцінює чи існують ознаки того, що збиток від 
зменшення корисності активів, визнаного в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. 

Збиток відновлюється, якщо є будь-які ознаки того, що збиток від знецінення, визнаний в 
попередні періоди для активу, окрім гудвілу, може більше не існувати або може бути зменшено, 
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та мала місце зміна в оцінках, застосованих для визначення суми очікуваного відшкодування 
активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. 

Оцінюючи наявність будь-якої ознаки того, що збиток від зменшення корисності, визнаний 
у попередні періоди для активу, більше не існує або зменшився, Група повинна брати до уваги 
щонайменше такі ознаки: 
          •  очевидні свідчення того, що вартість активу суттєво збільшилася протягом періоду; 
          • суттєві зміни зі сприятливим впливом на Групу відбулися протягом періоду (або 
незабаром стануться) у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, у 
якому діє Група, чи на ринку, для якого призначений актив; 
          • ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій зменшилися 
протягом періоду, і ймовірно, що таке зменшення вплине на ставку дисконту, застосовану при 
обчисленні вартості активу при використанні і суттєво збільшить суму очікуваного 
відшкодування такого активу; 
          • значні зміни зі сприятливим впливом сталися протягом періоду (або, як очікується, 
незабаром стануться) стосовно в інтенсивності чи способу теперішнього чи очікуваного 
використання активу. Ці зміни включають затрати, понесені протягом періоду, з метою 
вдосконалення або підвищення продуктивності чи реструктуризації діяльності, до якої належить 
актив; 
         • є свідчення, що можна отримати з внутрішньої звітності, яке вказує, що економічна 
ефективність активу є (або буде) кращою за очікувану. 

Збиток від зменшення корисності відновлюється тільки в тій мірі, в якій балансова вартість 
активу не перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за вирахуванням зносу або 
амортизації, якби збиток від знецінення не був визнаний. 

Сума відновлення збитку від зменшення корисності відображається у складі доходів 
періоду, в якому таке відновлення відбулося. 

Фінансові активи Групи враховуються і відображаються у консолідованій фінансовій 
звітності згідно МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації» та МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання». 

Положення цього розділу розповсюджується на фінансові активи Групи, крім фінансових 
активів, які обліковуються за методом участі в капіталі, дебіторської заборгованості за орендою 
та активів, пов’язаних із програмами виплат працівників. 

Група визнає фінансові активи у консолідованому звіті про фінансовий стан тоді і лише 
тоді, коли воно стає стороною договірних (контрактних) положень щодо цього фінансового 
активу. 

Прикладами фінансових активів Групи є: 
• грошові кошти та їх еквіваленти у касі та на рахунках у банках (у тому числі акредитиви, 

що визнаються грошовими коштами обмеженими у використанні); 
• дебіторська заборгованість; 
• надана поворотна позика (допомога), у тому числі безвідсоткова; 
• інші фінансові активи. 
До фінансових активів відносяться також депозити з первісним терміном більше 3-х 

місяців, які класифікуються наступним чином: 
• депозити з терміном розміщення від 3 до 12 місяців класифікуються як поточні фінансові 

активи; 
депозити з терміном розміщення більше 12 місяців класифікуються як довгострокові 

фінансові активи. Такі депозити виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для 
цілей розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності та для цілей складання  
консолідованого звіту про рух грошових коштів. 

Група класифікує фінансові активи за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід або за справедливою вартістю через прибуток чи збитки на основі 
таких чинників: 

• бізнес-моделі Групи з управління фінансовими активами; та 
• установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом. 
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Група здійснює перекласифікацію всіх охоплених відповідними змінами фінансових 
активів тоді й лише тоді, коли воно змінює свою бізнес-модель управління фінансовими 
активами. 

Якщо Група  рекласифікує фінансові інвестиції, воно застосовує рекласифікацію 
перспективно з дати рекласифікації. Група не перераховує жодні раніше визнані прибутки, 
збитки або відсоток. Якщо Група рекласифікує фінансові інвестиції так, що вони оцінюються за 
справедливою вартістю, то їх справедлива вартість визначається на дату рекласифікації. Будь-
який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю 
та справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку. Якщо, Група рекласифікує 
фінансові інвестиції так, що вони оцінюються за амортизованою собівартістю, то їх справедлива 
вартість на дату рекласифікації стає їх новою балансовою вартістю. 

В якості звітного періоду, який застосовується для коригування вартості фінансових 
інвестицій відповідно до прийнятого методу оцінки інвестицій на дату балансу, незалежно від їх 
виду і способу обліку, приймається календарний (звітний) рік.  

Група під час первісного визнання фінансових активів (за винятком торговельної 
дебіторської заборгованості) оцінює їх: 

• за справедливою вартістю - для активів, що обліковуються по справедливій вартості через 
прибуток чи збиток, або 

• за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання 
фінансових активів – для інших активів (у тому числі дебіторську заборгованість та надану 
поворотну позику). 

До первісних прямих витрат відносяться (1) витрати на підписання договору, (2) комісійні 
витрати, (3) страхові витрати, що відносяться до конкретного договору та не були б понесені 
Групою, якби не відбулося визнання фінансового активу. 

Якщо умови визнання фінансового активу відповідають звичайним ринковим умовам 
(тобто термін відстрочення платежу не перевищує термін, який надається на звичайних ринкових 
умовах, або позика надається під ринкову процентну ставку), ціною операції для таких 
фінансових активів є їх номінальна вартість. 

Якщо умови фінансового активу не відповідають ринковим (наприклад: термін відстрочки 
платежу по дебіторській заборгованості перевищує звичайні ринкові умови, Група надала 
безвідсоткову позику або позику з відсотком, нижче ринкового), справедливою вартістю буде 
теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтована з використанням ефективної 
ставки відсотка. 

При первісному визнанні Група оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 
операції (згідно з МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного 
компоненту фінансування. 

Після первісного визнання Група оцінює фінансовий актив відповідно до його класифікації: 
• за амортизованою собівартістю, що передбачає розрахунок відсоткового доходу за 

методом ефективного відсотку; або 
• за справедливою вартістю через інший сукупний дохід – усі зміни визнаються через інший 

сукупний доход, за виключенням відсоткових доходів за методом ефективного відсотку, ефекту 
зміни курсів валют та очікуваних кредитних збитків, що визнаються через прибутки або збитки 
звітного періоду; або 

• за справедливою вартістю через прибуток або збиток – усі зміни визнаються через 
прибутки або збитки звітного періоду. 

Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокова 
надана поворотна позика обліковується за амортизованою вартістю з застосуванням ефективної 
ставки відсотка, яка дорівнює середньозваженій ставці депозитів. (Джерело: середньозважена 
вартість кредитів для суб’єктів господарювання за даними статистичної звітності банків України 
за посиланням https://bank.gov.u a/files/Procentlastb_KR.xls). 

У тому разі, якщо дебіторська заборгованість або поворотна позика перебувають на стадії 
3 протягом усього терміну дії фінансових інструментів, відсоткові доходи нараховуються по 
ефективній ставці не на валову, а на чисту балансову вартість, тобто балансову вартість з 
урахуванням знецінення. 
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Одночасно при визнанні довгострокової дебіторської заборгованості або довгострокової 
наданої поворотної позики за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової 
ставки,  Група визнає фінансові витрати, які розраховуються як різниця між номінальною вартістю 
виплат та теперішньою вартістю (PV) зобов’язання із відображенням витрат  у консолідованому звіті 
про фінансові результати. 

В подальшому на кожну звітну дату Група збільшує амортизовану вартість (теперішню 
вартість) дебіторської заборгованості або довгострокової наданої поворотної позики на суму 
доходів на відсотки, яка розраховується шляхом множення ставки відсотка (скоригованої на 
кількість періодів погашення), за якою первісно розраховано амортизовану вартість 
заборгованості на теперішню вартість заборгованості та з урахуванням фактору часу. 

Поточна дебіторська заборгованість та поточна надана поворотна позика в подальшому 
враховується за амортизованою вартістю, яка зазвичай дорівнює її номінальній вартості. 

Якщо номінальна вартість фінансового активу (у тому числі поточного) суттєво 
відрізняється від амортизованої, Група проводить її перерахунок із застосуванням ефективної 
ставки відсотку (тобто також проводить її дисконтування). 

Якщо на звітну дату дебіторська заборгованість або надана поворотна позика, яка раніше 
була відображена як довгострокова, підлягає погашенню протягом наступних 12 місяців, то її 
слід віднести до складу поточної. Якщо по поточній заборгованості або позики відстрочена дата 
погашення переноситься на строк, що перевищує дванадцять місяців з дати балансу, то така 
заборгованість або позика переводиться в довгострокову. 

На кінець звітного періоду Група оцінює наявність обставин, що може призводити до 
зменшення корисності фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю або 
які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за необхідності визнає 
резерв під збитки через збитки звітного періоду. 

Група використовує модель очікуваних кредитних збитків. Відповідно до цієї моделі Група 
обліковує очікувані кредитні збитки та зміни у цих очікуваних кредитних збитках на кожну 
звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання. 

При визначенні кредитних збитків Група оцінює грошові потоки шляхом урахування всіх 
умов договору за фінансовим активом (умов дострокового погашення, пролонгації, тощо) 
протягом очікуваного строку дії такого фінансового активу. При цьому враховуються грошові 
потоки, які включають у себе грошові потоки від реалізації утримуваної застави або іншого 
засобу покращення кредитної якості, що є невід'ємною частиною умов договору. 

При цьому застосовується припущення щодо можливості достовірної оцінки очікуваного 
строку дії фінансового активу. У тих рідкісних випадках, коли достовірно оцінити очікуваний 
строк дії фінансового активу неможливо, Група використовує залишок договірного строку дії 
фінансового активу. 

Група визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків для всіх боргових 
інструментів, які не утримуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із 
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку. 

Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма потоками грошових коштів, 
належними для отримання Групою згідно з договорами, та всіма потоками грошових коштів, які 
Група передбачає отримати, дисконтовані за первісною ефективною відсотковою ставкою. 

Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення 
змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструмента. 

Для торгової та іншої дебіторської заборгованості та активів за договорами Група 
застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, Група не 
відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв на покриття збитків на 
основі очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансових інструментів на кожну звітну 
дату. Група визначила матрицю резервів, яка базується на історичному досвіді понесення 
кредитних збитків, скоригованому із використанням прогнозних факторів, характерних для 
конкретних дебіторів та економічного середовища. 

Для всіх інших фінансових інструментів Група визнає очікувані кредитні збитки на весь 
строк дії фінансових інструментів, коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з 
моменту первісного визнання. 



26 

 

Однак, якщо кредитний ризик від фінансового інструмента не збільшився істотно з моменту 
первісного визнання, Група оцінює збиток на покриття збитків від цього фінансового 
інструмента у сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам протягом 12 місяців. 

Очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів являють собою 
очікувані кредитні збитки, які виникають у результаті усіх можливих подій дефолту протягом 
очікуваного строку дії фінансового інструмента. І навпаки, очікувані кредитні збитки протягом 
12 місяців являють собою частину очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансових 
інструментів, які, як очікується, виникнуть у результаті подій дефолту для фінансового 
інструмента, які можливі протягом 12 місяців після звітної дати. 

Група припиняє визнавати фінансові активи за умов: 
• закінчення строку дії прав по договору на грошові потоки від фінансових активів, у тому 

числі через повну реалізацію прав; 
• припинення контролю над отриманням економічних вигід від володіння фінансовими 

активами – продажом фінансових активів. 
Група припиняє визнавати фінансові активи при закінченні строку позовної давності, 

визнанні дебітора банкрутом або за наявності інших умов, за яких Група втрачає контроль над 
отриманням економічних вигід від володіння фінансовими активами. Втім, якщо у Групи є 
цілковита впевненість у тому, що незважаючи на настання таких умов дебіторська заборгованість 
буде погашена, що ґрунтується на фактичних історичних даних щодо здійснених сплат, така 
дебіторська заборгованість продовжує визнаватися активом Групи. 

При припиненні визнання активів, що обліковувалися за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, накопичена переоцінка в іншому сукупному доході визнається через 
прибутки або збитки звітного періоду. 

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визнається як актив, коли Група 
стає стороною контракту і внаслідок цього має безумовне право отримувати грошові кошти, інші 
активи, роботи, послуги.  

Для цілей цього розділу Група визнає дебіторами:  
• покупців (замовників), стосовно яких було здійснено відвантаження товарів або 

надавалися послуги до отримання оплати; 
• постачальників, стосовно товарів та послуг яких проводилася попередня оплата (аванси 

видані). 
Група обліковує дебіторську заборгованість та надану поворотну позику на кінець звітного 

періоду в залежності від термінів погашення: 
• короткострокова – з терміном погашення протягом наступних 12 календарних місяців 

після звітної дати у складі оборотних активів; 
• довгострокова – з терміном погашення більше ніж 12 календарних місяців після звітної 

дати у складі необоротних активів. Для дебіторської заборгованості, що  класифікована на 
момент визнання, як довгострокова, Група оцінює наявність компоненту суттєвого фінансування 
у відповідності до вимог МСФЗ 15 «Доходи від договорів з клієнтами»). 

Дебіторська заборгованість також класифікується: 
• за об’єктами, щодо яких вона виникла: 
 дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
 дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
 дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 
 інша дебіторська заборгованість. 
• за своєчасністю та ступенем вірогідності погашення: 
 дебіторська заборгованість, строк оплати якої не настав (не прострочена дебіторська 

заборгованість); 
 дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена). В тому числі дебіторська 

заборгованість, щодо якої нараховані очікувані кредитні збитки. 
Облік операцій, в результаті яких виникає дебіторська заборгованість Групи, ведеться за 

принципом нарахування, який передбачає, що всі завершені операції відображаються в обліку в 
тому ж періоді, в якому вони здійснені, незалежно від часу отримання або сплати грошей. 

Аналітичний облік дебіторської заборгованості ведеться в розрізі дебіторів, валют, дати 
виникнення, договорів. 
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Дебіторська заборгованість, що не пов’язана з основною діяльністю, визнається як інша 
дебіторська заборгованість. 

Фінансові зобов’язання Групи враховуються і відображаються у консолідованій 
фінансовій звітності згідно з положеннями МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 
(IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСБО (IАS) 32 «Фінансові 
інструменти: подання». 

Фінансові зобов’язання класифікуються за наступними групами: 
• фінансові зобов’язання, що оцінюються за амортизованою вартістю; 
• фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; 
• фінансові зобов’язання, що виникають у випадку передачі фінансового активу, за умови, 

що Група зберігає практично всі ризики та вигоди, пов’язані з таким активом (при цьому Група 
продовжує визнавати актив та визнає фінансове зобов’язання на суму отриманої компенсації); 

• фінансові зобов'язання із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової; 
• договори фінансової гарантії. 
До групи фінансових зобов’язань, що оцінюються за амортизованою вартістю, належать всі 

зобов’язання Групи, крім тих, що належать до інших груп. 
Прикладами фінансових зобов’язань, що оцінюються за амортизованою вартістю, є: 
• кредиторська заборгованість (як довгострокова, так і поточна); 
• банківські позики;  
• безвідсоткові позики отримані. 
До складу кредиторської заборгованості включається: 
• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
• кредиторська заборгованість за необоротні активи; 
• кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
• кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; 
• інша кредиторська заборгованість. 
Група класифікує фінансове зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток, якщо це рішення забезпечує надання більш доречної інформації через 
одну з таких причин: 

• усувається або значно зменшується невідповідність в оцінці або визнанні; або 
• група фінансових зобов’язань перебуває в управлінні, а її показники ефективності 

оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією 
управління ризиком або стратегією інвестування, причому інформація про групу для 
внутрішнього користування подається на цій основі провідному управлінському персоналу 
Групи. 

Залежно від терміну погашення, фінансові інструменти поділяються на: 
• довгострокові фінансові зобов’язання (непоточну) (термін погашення яких перевищує 12 

місяців з дати визнання); або 
• короткострокові фінансові зобов’язання (поточну) (термін погашення яких складає менше 

12 місяців з дати визнання). 
Група визнає фінансові зобов’язання тоді й лише тоді, коли Група стає стороною договору 

та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти. 
В момент визнання фінансового зобов’язання Група класифікує фінансові зобов’язання. 
При первісному визнанні Група оцінює фінансові зобов’язання за їх справедливою вартістю 

за мінусом витрат на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені до операції виникнення 
фінансового зобов’язання. 

До первісних прямих витрат відносяться витрати на (1) підписання договору, (2) комісійні 
витрати, (3) страхові витрати, що відносяться до конкретного договору та не були б понесені 
Групою, якби не відбулося визнання фінансового зобов’язання. 

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є звичайна ціна 
операції. 

Якщо умови визнання фінансового зобов’язання відповідають звичайним ринковим умовам 
(тобто термін відстрочення платежу не перевищує термін, який надається на звичайних ринкових 
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умовах, або позика надається під ринкову процентну ставку), ціною операції для таких 
фінансових зобов’язань є їх номінальна вартість. 

Якщо умови фінансового зобов’язання не відповідають ринковим (наприклад: термін 
відстрочки платежу по кредиторській заборгованості перевищує звичайні ринкові умови, Група 
отримала безвідсоткову позику або позику з відсотком, нижче ринкового), справедливою 
вартістю буде теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтована з використанням 
ефективної ставки відсотка. 

У якості ефективної ставки Група використовує середньозважену вартість відповідних 
фінансових зобов’язань (наприклад: в аналогічній валюті та на аналогічний строк) для суб’єктів 
господарювання за даними статистичної звітності банків України (за посиланням 
http://www.bank.gov.ua). 

Після первісного визнання для фінансових зобов’язань, що оцінюються через доходи та 
витрати, Група визначає нову справедливу вартість таких фінансових зобов’язань станом на 
кожну звітну дату. Група відображає різницю між балансовою вартістю фінансового 
зобов’язання та його справедливою вартістю у складі прибутків або збитків. 

У наступних періодах, після первісного визнання Група оцінює фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за амортизованою вартістю: 

• збільшуючи їх вартість на суму нарахованих відсотків від амортизації такого 
зобов’язання; 

• зменшуючи їх вартість на суму здійснених виплат. 
Група відображає амортизацію фінансового зобов’язання шляхом збільшення вартості 

кредиторської заборгованості на суму фінансових витрат, що нараховуються з використанням 
ефективної ставки відсотка. Фінансові витрати відображаються Групою у складі «Фінансових 
витрат».  

Якщо на звітну дату фінансове зобов’язання або його частина, яке раніше було відображене 
як довгострокове, підлягає погашенню протягом наступних 12 місяців, то Група рекласифікує 
його до складу поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях. 

Якщо Група переглядає свої оцінки виплат грошових коштів (за винятком модифікацій 
договору), вона відображає коригування амортизованої вартості фінансових зобов’язань, що 
оцінюються за амортизованою вартістю, для відображення фактичних та переглянутих 
оцінюваних договірних грошових потоків.  

При відображенні коригування Група перераховує дисконтовану вартість грошових потоків, 
що залишилися до сплати за договором, з використанням первісної ефективної ставки на дату 
визнання.  

Коригування балансової вартості фінансового зобов’язання до перерахованої вартості 
відбувається Групою шляхом визнання фінансових доходів або фінансових витрат у періоді 
коригування. 

Коригування вартості фінансового зобов’язання, що відбулося через зміну судження, є 
зміною облікової оцінки та відображається у періоді такої зміни. 

Група припиняє визнавати фінансове зобов’язання якщо: 
• зобов'язання, передбачене договором, виконано Групою (здійснено всі виплати для його 

погашення); або 
• зобов’язання припинене у результаті обміну, анулювання або спливу терміну виконання 

зобов'язання (спливу терміну позовної давності за зобов’язанням). 
У разі припинення визнання (анулювання, закінчення терміну позивної давності) 

фінансового зобов’язання перед іншою стороною, Група відображає різницю між балансовою 
вартістю фінансового зобов’язання (або частини зобов’язання), яке було погашене або передане 
іншій стороні, та виплаченою компенсацією, включаючи будь-які передані негрошові активи або 
прийняті зобов'язання, в прибутку або збитку. 

Списання фінансових зобов’язань третіх сторін відбувається після завершення терміну 
позовної давності на основі рішення керівництва Групи. 

Обмін борговими інструментами з суттєво відмінними умовами між існуючим 
позичальником та позикодавцем обліковується як погашення первісного фінансового 
зобов'язання й визнання нового фінансового зобов'язання. 
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Група відображає модифікацію умов існуючого договору (незалежно від того, чи пов'язана 
ця зміна з фінансовими труднощами боржника) шляхом припинення визнання існуючого 
фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання. 

Кредиторська заборгованість. Група визнає кредиторську заборгованість як зобов'язання 
у консолідованому звіті про фінансовий стан, коли стає стороною контракту і внаслідок цього 
має юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти, та коли одночасно виконуються дві умови: 

• оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена; 
• існує вірогідність зменшення майбутніх економічних вигід в майбутньому внаслідок 

погашення зобов’язання. 
Облік операцій, в результаті яких виникає кредиторська заборгованість Групи, ведеться за 

принципом нарахування, який передбачає, що всі завершені операції відображаються в обліку в 
тому ж періоді, в якому вони здійснені, незалежно від часу отримання або сплати грошей. 

Відповідно до строку погашення, кредиторська заборгованість поділяється на: 
• довгострокову (підлягає погашенню понад 12 місяців після закінчення звітного періоду); 
• короткострокову (підлягає погашенню протягом 12 місяців після закінчення звітного 

періоду). 
Група обліковує короткострокову кредиторську заборгованість за її номінальною вартістю. 
Кредиторську заборгованість, що повинна бути виплачена на вимогу контрагента, Група 

також обліковує за її номінальною вартістю. 
Якщо кредиторська заборгованість є довгостроковою Група визнає таку кредиторську 

заборгованість за звичайною ціною операції. Звичайною ціною операції буде ціна отримання 
активу або послуг від контрагента за звичайних умов зі звичайною відстрочкою платежу. 

При цьому вартістю активів або витрат, що виникли при визнанні кредиторської 
заборгованості також буде звичайна ціна операції. 

Різниця між номінальною вартістю та звичайною ціною операції визнається у складі 
фінансових витрат шляхом амортизації кредиторської заборгованості протягом періоду 
відстрочки. 

Якщо Група не може визначити звичайну ціну операції на основі ринкових даних (або 
встановлення ціни таким чином є трудомістким), Група розраховує її як дисконтовану вартість з 
використанням ефективної ставки відсотка. 

Аванси, одержані Групою згідно умов договорів поставки товарів, надання/виконання  
робіт або послуг на користь інших суб’єктів господарювання, відображаються в обліку та 
звітності у розмірі отриманих сум. 

Зобов’язання перед власниками (дивіденди) визнаються на звітну дату лише тоді, коли вони 
оголошені до або на звітну дату. 

Банківські кредити. Група визнає банківські кредити, отримані під ринкову ставку 
відсотка, за їх номінальною вартістю на дату отримання за вирахуванням первісних прямих 
витрат за кредитом. 

До первісних прямих витрат відносяться (1) комісійні витрати, (2) страхові витрати, (3) інші 
витрати, які можна безпосередньо віднести до отримання кредиту. 

Станом на кожну звітну дату Група розраховує суму фінансових витрат за банківськими 
кредитами із застосуванням фактичних умов кредитного договору. 

Запаси. Облік і відображення у консолідованій фінансовій звітності запасів здійснюється 
відповідно до МСБО 2. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів Групи є найменування запасів або однорідна 
група запасів. 

Запаси Групи здебільшого складаються з паливно-мастильних матеріалів, а також інших 
споживчих товарів, що передбачені для перепродажу на АЗС/АЗК Групи.  

Група веде облік запасів у розрізі наступних груп: товари на складі; товари в дорозі; товари 
в торгівлі; торгова націнка; транспортно-заготівельні витрати; готова продукція; паливо на 
складах/в баках автомобілів; незавершене виробництво; сировина та матеріали; запаси 
громадського харчування; малоцінні швидкозношувані предмети; пакувальні матеріали/тара; 
будівельні матеріали; запасні частини. 

Матеріали та запчастини, придбані для створення заздалегідь визначених основних засобів 
або модернізацій заздалегідь визначених основних засобів, що будуть капіталізовані у  вартості 
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основних засобів, не відповідають визначенню запасів.  У консолідованій  фінансовій звітності 
Група відображає такі матеріали та запчастини у складі основних засобів (як незавершені 
капітальні інвестиції) та обліковує їх відповідно до Розділу «Облік основних засобів». 

Ті запчастини, що використовуються для поточного обслуговування обладнання/ОЗ, 
відображаються у складі оборотних активів.  

Якщо матеріали або запчастини не мають чіткого цільового призначення, Група відображає 
їх у складі запасів. В разі зміни їх призначення на цільове з подальшою капіталізацією у вартості 
основних засобів, вони рекласифікуються до незавершених капітальних інвестицій на момент 
такої зміни цільового призначення. Така рекласифікація є зміною облікової оцінки та 
відображається у періоді зміни судження Групи. 

Оскільки запчастини на складі ще не придатні до запланованого використання (не зібрані в 
ОЗ), вони не амортизуються. 

На баланс Групи запаси зараховуються за собівартістю, яка визначається у залежності від 
способу їх придбання (отримання). 

Група визначає первинну точку продажу ПММ наступним чином: 
• для оптових продажів – НПЗ (або термінал); 
• для роздрібних продаж – місце доставки клієнту, а саме АЗС. 
Витрати на доставку ПММ з НПЗ до АЗС трактуються Групою як транспортно-заготівельні 

та включаються у собівартість запасів. Витрати на доставку ПММ з НПЗ до кінцевого споживача 
включаються до витрат на збут.  

У разі, якщо Група надає послуги перевезення ПММ, вартість яких компенсується 
постачальником та вже включена в вартість придбаного Групою товару, Група відображає в 
обліку отриману компенсацію в зменшення собівартості ПММ. 

Якщо Група купує запаси на умовах відстрочення платежу понад звичайні ринкові умови 
(наприклад: понад рік), то ціною придбання таких запасів буде звичайна ціна придбання таких 
запасів (без відстрочки платежу понад ринкові умови). Якщо Група не може визначити 
придбання за звичайних умов оплати, то вартість запасів розраховується шляхом дисконтування 
майбутньої суми сплати до теперішньої вартості з використанням ефективної ставки відсотка, 
зазначеної у Розділі «Фінансові зобов’язання». Різниця між розрахованою вартістю запасів та 
сумою сплати визнається у складі фінансових витрат. При оприбуткуванні таких запасів 
додатково формується Розрахунок їх ціни придбання. 

Якщо торгівельна або інша знижка визначена у договорі однією сумою, то вона 
розподіляється між різними запасами (вираховується з вартості таких запасів) пропорційно їх 
ціні придбання, якщо інше не визначено Групою. 

Вартістю запасів, отриманих у результаті розбирання (демонтажу) інших оборотних і 
необоротних активів є справедлива вартість, визначена Комісією. Вартість таких запасів 
встановлюється Ліквідаційною Комісією на підставі професійного судження та інформації про 
ринкові ціни на аналогічні активи. 

Якщо Група оприбутковує запаси до моменту їх фактичної поставки на склад (наприклад: 
коли право власності за умовами поставки є транспортування до місця, віддаленого від Групи), 
такі запаси класифікуються як запаси в дорозі.  

Група визнає запаси в дорозі на балансі у момент переходу до неї контролю над ними. 
Ціною придбання для них є ціна визначена у договорі (за виключенням, коли Група отримує 
відстрочку платежу понад ринкові умови). 

Група оприбутковує товари виходячи з попередньої ціни, що визначена у первинних 
документах.  

Після первісного визнання запаси оцінюються за найменшою з двох вартостей: 
• собівартістю; або  
• чистою вартістю реалізації. 
Група використовує наступні свідчення того, що чиста вартість реалізації запасів 

зменшилась нижче собівартості: 
• при інвентаризації виявлено запаси з ознаками псування, старіння, запаси з закінченим 

терміном придатності; 
• в результаті щорічної перевірки виявлено малорухливі запаси. 
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Якщо виявлено зіпсовані запаси, то Група оцінює їх по ціні можливого продажу 
(наприклад: у якості вторинної сировини, такої як металобрухт, макулатура та інше) за 
вирахуванням витрат на продаж. 

Сума будь-якого списання запасів до їх чистої вартості реалізації визнається втратами від 
знецінення запасів у консолідованому звіті про фінансові результати  у періоді, в якому 
відбувається таке списання, з одночасним відображенням таких сум на контрактивних рахунках 
обліку запасів. Після визнання втрат від знецінення, балансовою вартістю реалізованих запасів, 
що визнається витратами, є чиста вартість їх реалізації. 

Якщо виявлені  запаси, непридатні для подальшого використання або продажу (навіть у 
якості вторинної сировини),  вони перестають відповідати визначенню активу та списуються на 
операційні витрати у періоді виявлення таких запасів.  

У кожному звітному періоді проводиться нова оцінка чистої вартості реалізації. Якщо тих 
обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає 
(наприклад: раніше уцінені запаси починають використовуватись в операційній діяльності), або 
якщо є чітке свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних 
обставин, сума часткового списання сторнується (тобто сторнування обмежується сумою 
первинного часткового списання) так, що новою балансовою вартістю є нижча з оцінок – 
собівартість або переглянута чиста вартість реалізації. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, 
списується зі складу активів за рахунок операційних витрат та для подальшого обліку, протягом 
строку їх фактичного використання, відображається в кількісному виразі на позабалансових 
рахунках. 

Рекласифікація запасів можлива тільки за умови зміни оцінки щодо їх подальшого 
використання, та застосовується перспективно. Зміна метода розрахунку собівартості як і метода 
вибуття запасів відображається ретроспективно. 

Група припиняє визнання запасів у разі: 
• їх вибуття; 
• якщо запаси не відповідають визначенню активів. 
Вибуття запасів здійснюється з використання методу середньозваженої собівартості, де 

собівартість кожної одиниці визначається із середньозваженої собівартості подібних одиниць на 
початок періоду та собівартості подібних одиниць, що були придбані протягом періоду.  

Середнє значення обчислюється на періодичній основі щомісячно.  
Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами того звітного періоду, в 

якому визнається відповідний дохід від реалізації. 
Вартість рекламних матеріалів, що призначена для розміщення продукції Групи в місцях 

реалізації та/або привернення уваги потенційних покупців до продукції Групи, відносяться до  
витрат того періоду, в якому Група отримала/ створила такі матеріали, незалежно від того, в 
якому періоді вони були фактично використані. Такі матеріали списуються на витрати на збут. 

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. 
Облік і визнання Забезпечень в Групі здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, 

умовні зобов’язання та умовні активи». 
Положення цього розділу розповсюджується на забезпечення та відрізняють від 

торговельної кредиторської заборгованості і нарахування, оскільки щодо забезпечення існує 
невизначеність щодо строку або суми майбутніх витрат, необхідних для погашення. 

Група створює забезпечення у випадку, коли одночасно виконуються всі нижченаведені 
умови: 

• внаслідок минулої події у Групи виникло юридичне або конструктивне зобов'язання; 
• існує ймовірність того, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі 

втілюють в собі економічні вигоди; 
• Група може здійснити надійну розрахункову оцінку величини такого зобов’язання. 
Сума, визнана як забезпечення, відображає найкращу розрахункову оцінку витрат, 

необхідних для врегулювання існуючого зобов’язання з врахуванням ризиків та факторів 
невизначеності, щоб уникнути завищення активів та доходів, та заниження зобов’язань та витрат. 

Для розрахунку сум забезпечень Група застосовує власні судження управлінського персоналу, 
досвід подібних операцій та висновки незалежних експертів. 
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У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, сума забезпечення Групи має бути 
теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов’язання. 

Група використовує забезпечення для наступного відшкодування лише для тих витрат, для 
яких це забезпечення було створене з самого початку. 

Забезпечення можуть бути використані тільки у тій частині, в якій вони є наявними на 
звітну дату. 

У випадку перевищення суми понесених фактично витрат, пов’язаних із забезпеченням, над 
сумою створеного забезпечення на звітну дату, сума перевищення витрат відноситься на ті самі 
статті витрат що і попередньо нараховане забезпечення. 

Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, буде 
потрібним для погашення зобов’язання, невикористані суми забезпечення підлягають 
сторнуванню у поточному звітному періоді. 

Група, у разі потреби, створює наступні класи забезпечення: 
   •   забезпечення на виплату працівникам відпусток; 
   •   забезпечення на виплату працівникам премій та бонусів; 

•   забезпечення за судовими позовами; 
•   забезпечення на отримання професійних послуг щодо обліку та фінансів (у випадку, 

якщо отримання таких послуг є обов’язковим відповідно до норм чинного законодавства) та є 
суттєвим; 

•    інші забезпечення. 
         Забезпечення на виплату працівникам відпусток. 

Група створює забезпечення під короткострокові накопичувальні компенсовані періоди 
відсутності (далі – забезпечення на виплату відпусток). 

Зобов’язання виникає з того моменту, як працівники починають надавати послуги, що 
збільшують їхні права на майбутні компенсації за відсутність. 

При визнанні забезпечення на виплату відпусток до розрахункової оцінки витрат Група 
враховує не тільки суми таких майбутніх виплат працівникам, але й суми єдиного соціального 
внеску, розраховані у відповідності до діючого законодавства, що будуть нараховані у зв’язку з 
такими виплатами. 

У разі накопичення компенсації за відсутність Група визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні 
права на майбутні компенсації за відсутність. 

До таких компенсацій відносяться виплати за: (1) щорічними основними відпустками; (2) 
додатковими відпустками, передбаченими законодавством: працівникам, зайнятим на роботах із 
шкідливими умовами праці, працівникам з ненормованим робочим днем, іншим працівникам; (3) 
додатковими відпустками за рахунок Групи: у разі народження (усиновлення) дитини, у разі 
одруження працівника або його дітей, у разі смерті члена родини першого ступеня спорідненості, 
жінкам, які мають двох та більше дітей або дітей, які є інвалідами. Група не включає до 
розрахунку навчальні, творчі та інші відпустки. 

Фактичні витрати на виплату відпусток працівникам здійснюються за рахунок раніше 
створеного забезпечення, а у випадку недостатності такого забезпечення – за рахунок витрат, до 
яких включається нарахування основної заробітної плати таких працівників. 

Забезпечення на виплату працівникам премій та бонусів. 
Група створює забезпечення на виплату премій та бонусів згідно умов Колективного договору 

та інших внутрішніх положень та політик, наказів щодо виплати компенсації працівникам, щодо 
яких у Групи є конструктивне або юридичне зобов’язання здійснити такі виплати в результаті 
минулих подій (річні бонуси). 

Забезпечення створюється станом на кінець звітного року (кварталу). Забезпечення 
створюється у розмірі, що являє собою плановий розрахунок майбутніх платежів винагороди за 
підсумками роботи за звітний період (квартал, рік), який надається відповідальним підрозділом 
(департаментом, відповідальним за кадровий облік) Групи. 

Зобов’язання щодо виплати премій та бонусів виникає в результаті послуг, що їх надає 
працівник, а не від операцій з власниками Групи, а тому Група визнає витрати на такі виплати не 
як розподіл прибутку, а як операційні витрати періоду. 
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Забезпечення створюється за рахунок операційних витрат. Фактична виплата відбувається за 
рахунок створеного забезпечення, а у разі недостатності – за рахунок операційних витрат на 
величину перевищення суми виплати над сумою забезпечення. 

Забезпечення за судовими позовами. 
Група створює забезпечення за судовими позовами, якщо вони відповідають критеріям 

визнання забезпечення. 
Група визнає у консолідованій фінансовій звітності забезпечення за судовими позовами, 

якщо існує висока ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди та суму 
відповідного вибуття можна достовірно оцінити.  

Визнане забезпечення за судовими позовами відображається в складі короткострокових 
забезпечень, якщо очікуваний термін виконання зобов’язань за судовими рішеннями не 
перевищує 12 місяців зі звітної дати. Якщо очікуваний термін виконання зобов’язань за судовими 
рішеннями перевищує 12 місяців зі звітної дати – забезпечення відображається в складі 
довгострокових забезпечень. 

У випадку, якщо існує вірогідність того, що Група виграє судовий спір, таке зобов’язання 
не потребуватиме створення забезпечення та кваліфікуватиметься як умовне зобов’язання. 

Витрати, визнані за методом нарахування. 
Група визнає заборгованість щодо витрат, визнаних у бухгалтерському обліку та 

відображених у консолідованій фінансовій звітності за принципом нарахування, по яким на 
кінець звітного періоду не отримано первинних документів від контрагентів. 

При первісному визнанні витрати, визнані за методом нарахування відображаються в 
обліку у попередньо оціненій розрахунковій сумі та коригуються у подальших періодах, коли 
отримано первинний документ, за рахунок витрат поточного або попередніх періодів, як описано 
далі. 

Для відображення в бухгалтерському обліку сум витрат, щодо яких на кінець звітного 
періоду не отримано первинних документів від контрагентів, на підставі отриманого розрахунку 
сум понесених витрат. 

Зобов’язання щодо витрат, визнаних за методом нарахування, нараховується в розрізі 
окремих контрагентів і договорів та використовується лише для тих витрат, для яких це 
зобов’язання було створене. При отриманні первинних документів від контрагентів після 
складання консолідованої фінансової звітності фактична сума витрат, зазначена у таких 
первинних документах, згортається із зобов’язанням, створеним щодо таких витрат. 

У випадку перевищення суми понесених фактично витрат, пов’язаних із зобов’язанням, над 
сумою визнаного зобов’язання на звітну дату або навпаки перевищення суми визнаного 
зобов’язання над сумою фактично понесених витрат, пов’язаних із зобов’язанням, сума 
розбіжностей не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат попереднього 
звітного періоду і визнається у складі витрат періоду. 

У випадку, коли такі розбіжності є помилкою розрахунку та суттєво впливають на 
консолідовану фінансову звітність попередніх звітних періодів, Група коригує попередньо 
визнані суми витрат попередніх звітних періодів. 

Умовні активи та умовні зобов’язання. 
Класифікація активів та зобов’язань як умовних. 

         Термін «умовний» застосовується до активів та зобов’язань, які не визнаються у 
консолідованій  фінансовій звітності, оскільки їх існування буде підтверджене тільки після того, 
як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 
контрольованих Групою. 
Під час оцінки ймовірності виконання зобов’язання або ймовірності надходження економічних 
вигід Група використовує наступні категорії: 

• Вірогідно (ймовірність становить більше 50%); 
• Можливо (ймовірність складає від 20% до 50%); 
• Малоймовірно (ймовірність складає менше 20%). 

          Група не визнає умовні активи у консолідованій фінансовій звітності. Інформація про 
умовні активи розкривається у примітках до консолідованої фінансової звітності. 
          Група не визнає умовні зобов’язання у консолідованій фінансовій звітності. Інформація про 
умовні зобов’язання розкривається у примітках до консолідованої фінансової звітності. 
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В кінці кожного звітного періоду Група переглядає умовні зобов’язання на предмет того, 
чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо вибуття 
майбутніх економічних вигід стає вірогідним, Група визнає забезпечення у консолідованій  
фінансовій звітності у тому періоді, у якому відбувається зміна ймовірності (за можливості 
зробити достовірну оцінку такого вибуття).  

Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток визначаються і відображаються у 
консолідованій фінансовій звітності Групи відповідно до МСБО 12. 

Облік поточного податку на прибуток. Група розраховує поточний податок на прибуток 
кожного звітного періоду (кварталу) відповідно до чинного законодавства України та визнає його 
у складі витрат  періоду. 

Група оцінює поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і попередній періоди за 
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) 
із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють у звітному 
періоді. 

Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань. 
Група розраховує відстрочений податок на прибуток, виходячи із норм Податкового 

кодексу України, який був прийнятий і діяв на звітну дату. 
Відстрочений податок розраховується з використанням ставок, які, як очікується, будуть 

діяти в період, коли активи будуть реалізовані, а зобов'язання погашені. 
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються у 

консолідованому звіті про фінансовий стан окремими статтями необоротних активів і 
довгострокових зобов'язань. 

Група визнає відстрочені податкові зобов’язання щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Група визнає відстрочені податкові активи щодо всіх тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню, лише якщо є ймовірним, що буде отримано 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає 
вирахуванню. 

Оренда. Оренда - договір або частина договору, згідно з яким(ою) передається право 
користування активом (базовий актив) протягом певного періоду в обмін на відшкодування. 

В бухгалтерському обліку та консолідованій фінансовій звітності відображення операцій 
по договорах оренди, на які поширюються вимоги МСФЗ 16, проводиться в залежності від того, 
в якості кого виступає Група. 

Класифікація договору як договору оренди. 
На момент укладення договору Група здійснює оцінку того, чи є договір в цілому або його 

окремі компоненти договором оренди. 
Договір в цілому або його окремі компоненти є договором оренди, якщо за цим договором 

передається право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного 
періоду в обмін на відшкодування. 

Група здійснює перегляд оцінки того, чи є договір в цілому або його окремі компоненти 
договором оренди, лише у разі зміни умов договору.  

Договір оренди може містити один або кілька орендних компонентів. 
При виділенні компонентів оренди Група визначає чи є практика відокремленої передачі 

об’єктів за договором оренди. Якщо об’єкти завжди передаються разом (наприклад: склад та 
ділянка біля нього, що використовується для завантаження), такі об’єкти є одним компонентом 
оренди.  

Якщо об’єкти, що передаються, можуть передаватися/отримуватися в оренду відокремлено 
один від одного (наприклад: якщо за договором орендується кілька автомобілів на різний термін, 
що можуть орендуватися окремо), то Група виділяє кілька компонентів оренди. Група може 
обліковувати кілька об’єктів як один компонент, якщо вони передаються по одному договору на 
однаковий термін. 

Орендні та неорендні компоненти. 
Група обліковує орендні та неорендні компоненти окремо. 
Якщо у договорі окремо виділена вартість орендних та неорендних компонентів, Група 

обліковує їх за визначеною вартістю. Наприклад: якщо в договорі зафіксовано суму орендної 
плати, а комунальні платежі перевиставляються по показникам вимірюючих приладів. 
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Якщо договір містить компоненти оренди і один або кілька додаткових компонентів, які є 
або не є орендою, Група-орендар розподіляє передбачене договором відшкодування на орендні і 
неорендні компоненти на основі відносної ціни відокремленої угоди по компонентам оренди і 
сукупної ціни відокремленої угоди по компонентам, які не є орендою. 

Визначення терміну оренди. Датою початку оренди є дата, станом на яку Група-
орендодавець робить базовий актив доступним для Групи-орендаря (тобто, коли право на 
користування активом переходить до орендаря). 

На дату початку оренди Група визначає термін оренди як термін, що не підлягає 
достроковому припиненню з врахуванням права Групи на продовження терміну дії договору. 

Право на продовження договору оренди може бути зазначено у договорі без чіткого 
визначення терміну продовження (наприклад: якщо у договорі зазначено, що після закінчення 
терміну договір автоматично продовжується ще на аналогічний термін до моменту його 
розірвання сторонами). У такому разі Група аналізує на який очікуваний термін договір буде 
продовжено (з урахуванням усіх очікуваних продовжень). 

На кінець кожного звітного періоду (року) Група здійснює перегляд умов, що впливають на 
термін оренди та використання на продовження договору орендарем.  

Група як орендар. Визнання та первісна оцінка зобов’язання з оренди та права на 
користування активом.  

При первісному визнанні Група визначає, який підхід до обліку оренди вона використовує: 
• спрощений підхід; або 
• звичайний підхід. 
Група використовує спрощений підхід для оренди, що відповідає одній з наступних умов: 
• оренда є короткостроковою (за умови відсутності у договорі беззаперечного права на 

придбання активу або передачі таких активів в суборенду або беззаперечного права на 
подовження з наявною достатньою впевненістю в подовженні договору); або 

• базові активи, отримані за договором оренди, мають низьку вартість (наприклад: 
комп’ютери, ноутбуки та інші схожі предмети, за вирахуванням тих, що передаються в 
суборенду). Тобто, первісна вартість нового об'єкта складає менше 5 000 дол. США. 

При застосуванні спрощеного підходу Група визнає орендні платежі у якості витрат періоду 
на прямолінійній основі протягом терміну оренди (або на іншій систематичній основі, якщо вона 
краще відображатиме отримання вигід орендарем). 

Група-орендар визнає витрати на рахунках витрат в залежності від напрямку використання 
орендованого активу (для виробництва, адміністративних чи збутових цілей). 

Для договорів оренди, що не відповідають умовам застосування спрощеного підходу, Група 
застосовує звичайний підхід до обліку. 

При використанні звичайного підходу на дату початку оренди Група визнає право на 
користування активом та зобов'язання з оренди. 

При первісному визнанні право на користування активом оцінюється за його первісною 
вартістю. Первісна вартість права на користування активом включає: вартість зобов'язання з 
оренди при її первісному визнанні; вартість орендних платежів на дату початку оренди або до 
такої дати (наприклад: авансових платежів за оренду) за вирахуванням отриманих стимулюючих 
платежів по оренді; будь-які первісні прямі витрати, понесені Групою за вирахуванням сум, 
компенсованих орендодавцем; і оцінену вартість витрат, які будуть понесені Групою при 
демонтажі і переміщенні базового активу, відновленні ділянки, на якому він розташовується, або 
відновленні базового активу до стану, яке вимагається згідно з умовами оренди, якщо такі 
витрати передбачені договором (обліковується відповідно до Розділу «Забезпечення»).  

До вартості права на користування активом включаються орендні платежі, сплачені до 
початку договору оренди (у вигляді авансу) або на дату початку оренди (наприклад: у випадку, 
якщо орендні платежі сплачуються на початок періоду). 

Первісні прямі витрати включають в себе витрати на укладання договору (наприклад: 
вартість юридичних послуг), додаткові виплати орендодавцю, які сплачуються Групою для 
заключення договору оренди та інші витрати, які не були б понесені Групою, якби договір не 
укладався. Витрати, що компенсуються орендодавцем (або будуть компенсовані в майбутньому), 
не включаються до вартості права на користування активом. 
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На дату початку оренди Група оцінює зобов'язання з оренди за теперішньою вартістю 
орендних платежів, які ще не здійснені на дату початку оренди. 

Орендні платежі дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорі 
оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку не можна легко 
визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. 

Подальший облік права на користування активом та зобов’язання з оренди. 
Право на користування активом. 
Після первісного визнання Група обліковує право на користування активом з 

використанням моделі собівартості. Група амортизує право на користуванням активом відповідно 
до вимог амортизації основних засобів.  

Строком корисного використання активу (за виключенням випадків, коли після закінчення 
оренди до Групи переходить право власності на актив) є термін оренди. 

Група відображає амортизацію права на користування активом у кореспонденції з рахунком 
витрат, що залежить від напрямку використання активу. 

Якщо після закінчення оренди до Групи переходить право власності на актив (наприклад: при 
оренді автомобілів), строком корисного використання права на користування активом є очікуваний 
термін корисного використання базового активу. 

Кожного звітного періоду Група перевіряє право на користування активом на предмет 
наявності ознак знецінення. При цьому перевірці підлягає не базовий актив, а право на 
користування активом. Тому, Група-орендар оцінює вартість заключення договору оренди на 
аналогічний актив на залишковий термін оренди в поточних умовах. 

Знецінення права на користування активом відображається аналогічно знеціненню 
основних засобів. 

Зобов’язання з оренди. 
Після первісного визнання Група обліковує зобов'язання з оренди наступним чином: 
• вартість зобов’язання з оренди збільшується на суму фінансових витрат від амортизації 

зобов’язання з оренди; 
• вартість зобов’язання з оренди зменшується на суму здійснених орендних платежів;  
• вартість зобов’язання з оренди коригується у результаті переоцінки зобов’язання (якщо 

змінилися судження Групи, а договір не змінювався) або модифікації договору оренди (якщо 
було змінено умови договору оренди). 

Група відображає фінансові витрати в результаті амортизації зобов’язання з оренди в 
кожному періоді протягом терміну оренди. 

Переоцінка зобов’язання з оренди. 
Група переоцінює зобов'язання з оренди у разі зміни суджень Групи щодо встановлення 

терміну оренди (наприклад: якщо в момент заключення Група не збиралася використовувати 
право на продовження, передбачене договором, а потім змінила свою оцінку), використання 
права на дострокове розірвання договору, зміни гарантованої ліквідаційної вартості та інших 
факторів. Зміна суджень Групи не є модифікацією договору оренди, оскільки початковий договір 
не змінюється. 

При зміні суджень Групи, що призводять до переоцінки зобов’язання з оренди, Група 
повторно оцінює суму зобов’язання з оренди, будуючи новий графік оренди на залишковий 
термін оренди. 

Переоцінка зобов’язання з оренди є зміною облікового судження та відображається Групою 
перспективно. 

Для розрахунку дисконтованої вартості орендних платежів Група-орендар використовує 
незмінну ставку дисконтування, якщо переоцінка зобов’язання з оренди виникла у результаті 
одного з випадків: 

• змінилась сума, яка, як очікується, буде сплачена в рамках гарантії ліквідаційної вартості; 
або 

• змінились майбутні орендні платежі в результаті зміни індексу або ставки, що 
використовуються для визначення таких платежів. 

Для розрахунку дисконтованої вартості орендних платежів Група використовує переглянуту 
ставку дисконтування (ставку дисконтування на дату переоцінки), якщо переоцінка зобов’язання з 
оренди виникла у результаті одного з випадків: 
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• зміна терміну оренди (очікувань Групи щодо використання або невикористання права на 
продовження терміну договору), без зміни початкового договору; або 

• зміна оцінки права на придбання базового активу (очікувань Групи щодо його 
використання або невикористання), без зміни початкового договору. 

Група визнає суму переоцінки зобов'язання з оренди шляхом коригування вартості права на 
користування активом. Однак якщо балансова вартість права на користування активом 
зменшується до нуля, залишкова величина переоцінки відображається шляхом визнання 
фінансових доходів або витрат. 

Модифікація договору оренди. 
Група відображає зміну умов договору оренди як модифікацію договору оренди. 
Група визнає у якості модифікації договору оренди додавання або припинення 

використання одним або кількома базовими активами, збільшення чи скорочення передбаченого 
договором терміну оренди, якщо це не було передбачене вимогами попереднього договору. 

Група відображає модифікацію договору оренди в якості окремого договору оренди в разі 
виконання двох наступних умов: 

• модифікація збільшує сферу застосування договору оренди за рахунок додавання права 
користування одним або декількома базовими активами; і 

• відшкодування за оренду збільшується на величину, порівнянну з ціною окремого 
договору на збільшений обсяг, а також на відповідні коригування такої ціни, що відображають 
обставини конкретного договору. 

Стосовно модифікації оренди, яка не обліковується як окрема оренда, на дату набрання 
чинності модифікацією оренди орендар: 

• розподіляє компенсацію, зазначену у модифікованому договору; 
• визначає строк оренди модифікованої оренди; 
• переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежів за допомогою переглянутої ставки дисконту. Переглянута ставка дисконту визначається 
як припустима ставка відсотка в оренді, для решти строку оренди, якщо таку ставку легко 
визначити, або, як ставка додаткових запозичень орендаря на дату набрання чинності 
модифікацією оренди, якщо припустиму ставку відсотка в оренді, не можна легко визначити. 

Стосовно модифікації оренди, яка не обліковується як окрема оренда, орендар обліковує 
переоцінку орендного зобов’язання шляхом: 

• зменшення балансової вартості активу з права користування для відображення часткового 
або повного припинення оренди для модифікацій оренди, які зменшують сферу дії оренди. 
Орендар визнає у прибутку або збитку будь-який прибуток або збиток, пов'язаний з частковим 
або повним припиненням такої оренди; 

• здійснення відповідного коригування активу з права користування для всіх інших 
модифікацій оренди. 

Якщо модифікація призводить до виникнення нового договору, Група-орендар обліковує 
два договори оренди – немодифікований початковий договір оренди та окремий договір оренди, 
що є результатом модифікації. Такі договори обліковуються аналогічно іншим договорам 
оренди. 

Якщо хоча б одна з умов не виконується, Група відображає модифікацію як зміну існуючого 
договору. При цьому Група здійснює переоцінку зобов'язання з оренди шляхом дисконтування 
переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконтування (ставки 
дисконтування на дату модифікації). 

Якщо модифікація договору оренди призводить до скорочення сфери дії договору 
(наприклад: шляхом зменшення площі оренди приміщення), то Група-орендар відображає таке 
зменшення шляхом пропорційного зменшення балансової вартості права на користування 
активом на дату модифікації. 

При цьому різниця між переоціненою вартістю зобов’язання та відкоригованою 
балансовою вартістю активу відображається у складі фінансових доходів або фінансових витрат 
Групи-орендаря. 

Якщо модифікація договору оренди не призводить до скорочення сфери дії договору 
оренди, Група визнає суму переоцінки зобов'язання з оренди шляхом коригування вартості права 
на користування активом. Однак якщо балансова вартість права на користування активом 
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зменшується до нуля, залишкова величина переоцінки відображається шляхом визнання 
фінансових доходів або витрат. 

Група як орендодавець. 
На дату укладання договору Група класифікує кожен зі своїх договорів оренди як 

операційну, або як фінансову оренду. 
Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає в основному всі ризики та 

винагороди, пов'язані з володінням базовим активом. В іншому випадку оренда класифікується 
як операційна оренда. 

При класифікації оренди як операційної або фінансової Група керується сутністю умов 
договору оренди, а не його юридичною формою. При класифікації договору оренди Група 
застосовує професійне судження. 

Група здійснює класифікацію договору оренди на дату початку оренди та повторно аналізує 
класифікацію виключно в разі модифікації договору оренди.  

Зміни в оцінках (наприклад: зміни в попередніх оцінках строку економічного використання 
або ліквідаційної вартості базового активу) або зміни в обставинах (наприклад: невиконання 
орендарем своїх зобов'язань) не призводять до необхідності рекласифікації договору оренди. 

Облік фінансової оренди. 
На дату початку фінансової оренди Група відображає в обліку наступні операції: 
• припинення визнання базового активу, переданого за договором фінансової оренди; 
• визнання чистих інвестицій в оренду у формі дебіторської заборгованості; і 
• визнати дохід або витрати від передачі активу у фінансову оренду у сумі різниці між 

вартістю чистих інвестицій в оренду і балансовою вартістю переданого активу за вирахуванням 
його негарантованої ліквідаційної вартості. 

Вартістю чистих інвестицій в оренду є вартість орендних платежів, дисконтована з 
використанням відсоткової ставки, закладеної в договорі. 

Після первісного визнання Група обліковує чисті інвестиції в оренду наступним чином: 
• визнає фінансовий дохід з використанням відсоткової ставки, закладеної у договорі 

оренди. Фінансовий дохід визнається на основі Графіку оренди. Група-орендодавець збільшує 
вартість чистих інвестицій в оренду на суму нарахованого фінансового доходу; 

• зменшує вартість чистих інвестицій в оренду на суму отриманих орендних платежів; 
• визнає знецінення чистих інвестицій в оренду (відповідно до Розділу 8 «Фінансові активи» 

даної облікової політики). 
Після початку оренди вартість чистих інвестицій в оренду переоцінюється лише у випадку: 
• модифікації оренди (якщо модифікація не обліковується як окремий договір); або 
• перегляду терміну оренди. 
При модифікації договору оренди або зміни оцінки терміну оренди Групою-орендодавцем, 

Група-орендодавець оцінює чисті інвестиції в оренду шляхом перерахунку дисконтованої 
вартості залишкових орендних платежів протягом залишкового терміну оренди.  

Коригування вартості чистих інвестицій в оренду здійснюється шляхом визнання 
фінансових доходів або фінансових витрат Групою-орендодавцем. 

При коригуванні вартості чистих інвестицій в оренду формується переглянутий Графік 
оренди. 

Облік операційної оренди. 
При передачі базового активу в операційну оренду Група продовжує обліковувати такий 

актив у складі основних засобів. 
Група визнає орендні платежі за операційною орендою в якості доходу на прямолінійній 

основі протягом терміну оренди або на іншій систематичній основі. Інша систематична основа 
застосовується, якщо такий метод забезпечує більш точне відображення в часі вигоди від 
використання базового активу. Група визнає дохід від операційної оренди у складі інших 
операційних доходів. 

Витрати (в тому числі амортизація базового активу), понесені при отриманні доходу від 
оренди, визнаються витратами у періоді отримання доходів. Орендні витрати визнаються іншими 
операційними витратами. 
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Первісні прямі витрати, понесені для укладення договору операційної оренди, включаються 
до балансової вартості базового активу та визнаються витратами протягом строку оренди на тій 
же основі, що застосовується для визнання орендного доходу. 

Доходи. В бухгалтерському обліку та консолідованій фінансовій звітності доходи 
відображаються з врахуванням положення МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та 
Концептуальних основ консолідованої фінансової звітності. 

Виручка (дохід) від реалізації товарів /послуг визнається в момент або в міру того як Група 
виконує зобов'язання за договором шляхом передачі клієнтові обіцяного товару або послуги. 
Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

Виручка від реалізації товарів/послуг визнається в сумі винагороди (ціни угоди, зазначеної 
в договорі з клієнтом), яку Група очікує отримати в обмін на обіцяні товари або послуги. 

Сума виручки не включає суми, стягнуті з клієнта від імені третіх осіб.  
Не визнаються доходом від реалізації у консолідованій фінансовій звітності Групи: 
• обмін подібними активами (товарами, роботами, послугами, іншими активами), що мають 

однакову справедливу вартість; 
• суми попередньої оплати товарів (робіт, послуг); 
• суми отримані від третіх сторін, що не призводять до збільшення власного капіталу 

(непрямі податки; надходження за посередницькими договорами (крім винагороди посередника). 
Група обліковує модифікацію договору як окремий договір, якщо виконуються обидві такі 

умови: 
• обсяг договору зріс унаслідок додаткового включення обіцяних товарів або послуг, які є 

відокремленими; 
• ціна договору зросла на величину компенсації, яка відображає окремо взяті ціни продажу 

Групи додатково обіцяних товарів або послуг та будь-які відповідні коригування такої ціни з 
метою відображення особливих обставин конкретного договору. 

Класифікація доходів.  
Визнані доходи Група класифікує в бухгалтерському обліку за такими групами: 
 Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 
  Дохід (виручка) від реалізації товарів та готової продукції; 
  Дохід від реалізації робіт і послуг; 
  Змінна компенсація та вирахування з доходу; 
• Інші операційні доходи; 
• Фінансові доходи; 
• Доходи майбутніх періодів; 
• Інші доходи. 

Дохід від реалізації товарів та готової продукції. 
Група розглядає кожну окрему специфікацію (якщо застосовно до договору) на товари та 

готову продукцію за договорами з покупцями як окреме ідентифіковане зобов'язання до 
виконання (обіцянку передати товар та/або готову продукцію покупцеві). 

Актив (товар, готова продукція) вважається переданим, коли покупець отримує контроль 
над таким активом. Контроль над активом відноситься до здатності визначати спосіб його 
використання і отримувати практично всі вигоди від активу, що залишилися. Контроль включає 
також здатність перешкоджати визначенню способу використання і отримання вигід від активу 
іншими організаціями. 

Група аналізує порядок переходу контролю для кожного окремого договору/ специфікації. 
Дохід від реалізації робіт і послуг.  
Якщо специфіка надання робіт і послуг не має на увазі розподіл робіт і послуг на окремі 

етапи, то виручка від надання таких робіт і послуг визнається на дату, коли Група фактично 
виконало свої зобов'язання перед покупцем шляхом передачі (надання) відповідних робіт і 
послуг.  

Якщо роботи/послуги надаються Групою в кілька етапів, у міру виконання яких покупець 
споживає вигоди, пов'язані з такими роботами/послугами, то дохід визнається за методом оцінки 
за ресурсами.  

Метод оцінки за ресурсами передбачає визнання доходу на основі зусиль Групи або 
ресурсів, використаних для задоволення зобов'язання щодо виконання (наприклад: спожиті 
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матеріальні ресурси, витрачені трудові години, понесені витрати, час, що минув, або використані 
машинні години) по відношенню до очікуваного загального обсягу ресурсів, необхідного для 
задоволення цього зобов'язання щодо виконання. 

Якщо зусилля Групи або її ресурси витрачаються рівномірно протягом терміну виконання, 
Група визнає дохід на прямолінійній основі. 

Змінна компенсація та вирахування з доходу. 
Якщо компенсація, обіцяна в договорі, включає змінну величину, то Група має оцінити 

суму компенсації, на яку Група матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг 
клієнтові. 

Величина компенсації може змінюватися залежно від знижок, дисконтів, цінових поступок, 
стимулів, бонусів за результатами досягнення певних обсягів, штрафів або інших подібних чинників. 
Обіцяна компенсація також може змінюватися, якщо право Групи на компенсацію залежить від 
настання або ненастання певної майбутньої події. Величина компенсації буде змінною, якщо або 
продукт був проданий з правом повернення, або фіксовану суму обіцяно як бонус за показники 
діяльності по досягненню певного обсягу (наприклад: виконання критерію росту клієнта).  

Зобов’язання за бонусними програмами. 
Група надає знижку покупцям у вигляді бонусних балів, що у подальшому призводить до 

виникнення конструктивного зобов’язання Групи перед такими покупцями. Погашення такого 
зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, за очікуванням, призведе до вибуття 
ресурсів Групи, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Група, визнає зобов’язання під майбутні грошові зобов’язання за бонусними балами 
програми лояльності «UPGgood» шляхом вирахування з доходу в сумі невикористаних бонусних 
балів. 

Розрахунок забезпечень пов’язаних з бонусами проводиться на основі розрахунку їх 
найімовірніших величин (найімовірніших результатів договору). Для цього Група розглядає всю 
інформацію (за минулі періоди, поточну та прогнозну), що є доступною для неї. 

Інші операційні доходи. 
Інші операційні доходи відображають суми інших доходів від операційної діяльності 

Групи, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 
Інші операційні доходи визнаються наступним чином: 
• Доходи від реалізації виробничих запасів та інших оборотних активів (крім фінансових 

інвестицій) визнаються в момент передачі права власності на активи відповідно до умов 
договору; 

• Дохід за договорами оренди визнається на прямолінійній основі протягом договору 
оренди; 

• Доходи від операційної курсової різниці визнаються в момент отримання (вибуття) грошових 
коштів чи заборгованості та при перерахунку статей на звітну дату; 

• Дохід за отриманими штрафами, пенею, неустойкою та іншими штрафними санкціями за 
порушення господарських договорів по контрагентам, які визнані боржниками або щодо яких 
одержані рішення судів про їх стягнення, а також за сумами з відшкодування понесених збитків 
визнаються за датою отримання такого остаточного рішення. 

Списання кредиторської заборгованості відбувається у момент підтвердження припинення 
дії зобов’язань перед кредиторами. 

Списання іншої заборгованості здійснюється у разі, якщо раніше визнане зобов’язання на 
дату балансу визнається таким, що не підлягає погашенню. 

Фінансові доходи. 
До складу фінансових доходів відносяться доходи за відсотками (за розміщеними 

депозитами або на залишки грошових коштів на банківських рахунках), доходи від первісного 
визнання фінансових інструментів за амортизованою вартістю, доходи від амортизації дисконту. 

Доходи майбутніх періодів. 
Отримані авансом доходи за майбутні послуги або отриману компенсацію майбутніх витрат 

визнаються доходами майбутніх періодів у розділі «Поточні зобов'язання та забезпечення» Звіту 
про фінансовий стан, подальша оцінка яких здійснюється за історичною собівартістю.  

Інші доходи. 
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Інші доходи включають доходи від реалізації фінансових інвестицій; необоротних активів; 
дохід від неопераційних курсових різниць; дохід від безоплатно отриманих активів (якщо вони 
отримані не від материнської Групи або Групи під загальним контролем) та інші доходи, які 
виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю Групи. 

Інші доходи визнаються в момент отримання на них права згідно умов договору, після набуття 
чинності судового рішення чи Закону; а також шляхом рівномірного нарахування. 

Витрати. В бухгалтерському обліку та консолідованій фінансовій звітності витрати 
відображаються з врахуванням положень Концептуальних основ консолідованої фінансової 
звітності та інших стандартів в тому числі МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Класифікація витрат. 
Група класифікує витрати за функціями та за елементами. 
При класифікації за функціями виділяються наступні групи витрат: 
• собівартість реалізації товарів, робіт, послуг; 
• загальновиробничі витрати; 
• адміністративні витрати; 
• витрати на збут; 
• інші операційні витрати; 
• фінансові витрати; 
• витрати від участі в капіталі; 
• інші витрати; 
• податок на прибуток. 
При класифікації за елементами виділяються наступні групи витрат: 
• матеріальні витрати ТМЦ, браку на власні потреби, витрати палива та енергоносіїв, 

витрати готової продукції та інші матеріальні витрати; 
• витрати на оплату праці, в тому числі зарплата, премії, страхування співробітників, 

додаткові блага та інші виплати працівникам; 
• відрахування з заробітної плати на соціальні заходи; 
• амортизація основних засобів та нематеріальних активів; 
• інші операційні витрати; 
• податки; 
• витрати на відрядження. 
Визнання витрат. 
Група визнає витрати тоді, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, 

пов’язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язання, які можна достовірно оцінити. 
Група визнає витрати в періоді визнання доходів, для отримання яких вони були понесені. 

Якщо виникнення економічних вигід очікується протягом кількох облікових періодів і зв’язок 
витрат з доходом можна визначити лише в широких межах або непрямо, то витрати визнаються 
Групою на основі процедур систематичного і раціонального розподілу.  

Якщо витрати безпосередньо не пов’язані з отриманням доходу або встановлення такого 
зв'язку є економічно недоцільним, Група визнає такі витрати витратами періоду, у якому вони 
були понесені. 

Група відображає витрати в обліку одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або 
зменшення активів. 

Група обліковує витрати за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, тому 
витрати визнаються незалежно від дати надходження або перерахування грошових коштів та 
отримання первинних документів. 

Якщо протягом звітного періоду, до якого відносяться витрати, не було отримано первинні 
документи, то Група відображає витрати у бухгалтерському обліку шляхом нарахування.  

Якщо сума нарахованих витрат відрізняється від фактичної суми операції через обставини 
та умови, що не були відомі Групі  на момент відображення у обліку, Група відображає таке 
коригування як зміну облікової оцінки. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 
До собівартості включаються витрати на виконання договору з покупцем. 
До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очікуваним договором), 

належать: 
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• прямі витрати на оплату праці; 
• прямі витрати на матеріали; 
• розподілена частина загальновиробничих витрат (наприклад: страхування та амортизацію 

інструментів і обладнання); 
• витрати, які, відповідно до договору, явно оплачує покупець; та 
• інші витрати, понесені тільки тому, що Група уклала договір з покупцем (наприклад: 

платежі субпідрядникам). 
Група визнає собівартість в періоді визнання доходів, для отримання яких вони були 

понесені.  
Готова продукція та товари списуються на собівартість в періоді їх реалізації. 
На кінець кожного звітного періоду (місяця) Група здійснює коригування собівартості 

проданих товарів в торгівлі на суму націнки (різниці між нормативною та фактичною вартістю 
запасів) з метою коригування нормативної вартості списаної продукції до фактичної собівартості.  

Адміністративні витрати. 
Група класифікує витрати, направлені на обслуговування та управління Групою як 

адміністративні витрати. 
До складу адміністративних витрат включаються: 
• витрати з організації діяльності, на отримання ліцензій, дозволів, тощо;  
• представницькі витрати; 
• витрати на оплату праці управлінського персоналу; 
• витрати на службові відрядження та утримання апарату управління Групи; 
• витрати на професійні послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна, тощо); 
• витрати на зв’язок (інтернет, поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, тощо); 
• амортизація адміністративних основних засобів та нематеріальних активів; 
• витрати на утримання адміністративних основних та інших матеріальних активів 

(страхування, освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення, охорона);  
• витрати на врегулювання суперечок у судових органах; 
• інші витрати. 
Група визнає адміністративні витрати у періоді їх виникнення. 
Витрати на збут. 
Група визнає витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), 

як витрати на збут. 
До складу витрат на збут включаються наступні витрати: 
• витрати на оплату праці та комісійні витрати продавцям, торговим агентам і 

співробітникам підрозділів, які забезпечують збут; 
• витрати на рекламу (у тому числі витрати переданих маркетингових матеріалів та витрати 

на створення рекламних роликів); 
• витрати на дослідження ринку (маркетинг); 
• витрати на сплату роялті; 
• витрати на відрядження співробітників, що займаються збутом; 
• витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 

пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (страхування, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення, охорона); 

• інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 
Група визнає витрати на збут у періоді їх виникнення. 
Інші операційні витрати. 
До складу інших операційних витрат включаються: 
• витрати на дослідження та розробки, які не відповідають критеріям визнання активів; 
• сума безнадійної дебіторської заборгованості та нарахувань до резерву сумнівних боргів; 
• втрати від операційної курсової різниці; 
• втрати від знецінення запасів; 
• нестачі та витрати від псування цінностей; 
• визнані штрафи, пені, неустойки; 
• інші витрати операційної діяльності. 
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Група визнає інші операційні витрати у періоді їх виникнення. 
Фінансові витрати. 
До складу фінансових витрат відносяться: 
• витрати за відсотками за отриманими позиками;  
• витрати від первісного визнання дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю;  
• витрати від амортизації кредиторської заборгованості;  
• витрати від амортизації зобов’язання з оренди; 
• інші витрати Групи, пов’язані з залученням капіталу. 
Група визнає фінансові витрати у періоді їх виникнення. 
Інші витрати. 
До складу інших витрат включаються витрати, які виникли під час звичайної діяльності 

(окрім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Група визнає інші витрати у разі: 
• відображення собівартості реалізованих необоротних активів; 
• відображення знецінення необоротних активів; 
• відображення зміни вартості фінансових інструментів, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток і збиток; 
• відображення витрат на ліквідацію необоротних активів та списання їх залишкової 

вартості; 
• визнання збитків від неопераційних курсових; 
• інші витрати звичайної діяльності. 
Група визнає інші витрати у періоді їх виникнення. 
Витрати майбутніх періодів. 
У складі витрат майбутніх періодів Група відображає передплати, здійснені за роботи або 

послуги, які Група буде отримувати протягом кількох наступних періодів. Витрати майбутніх 
періодів відображаються у складі оборотних активів. 

У складі витрат майбутніх періодів Група відображає: 
• витрати, пов'язані з оплатою робіт і послуг, здійснення і надання яких відбувається 

впродовж кількох звітних періодів (передплата на періодичні та довідкові видання, безготівковий 
супровід відряджень, тощо); 

• витрати, пов’язані з оплатою ліцензій з терміном не більше 12 місяців; 
• витрати на придбання нематеріальних активів, терміном придатності до 12 місяців; 
• інші витрати майбутніх періодів. 
Витрати майбутніх періодів відображаються у складі авансів виданих. 
Витрати майбутніх періодів переносяться до витрат на прямолінійній основі протягом 

терміну надходження благ до Групи. 
Вплив змін валютних курсів. Консолідована фінансова звітність Групи складається в 

національній валюті України (гривні), що є функціональною. 
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, 
дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і 
витрат).  

На дату складання консолідованої фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні 
статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в балансі по курсу 
НБУ на дату складання звітності. 

Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються підсумком, що 
підсумовується, в консолідованому звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони 
виникли. 

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на 
дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції за всією статтею. Для 
визначення курсових різниць на дату балансу та на дату здійснення господарської операції, 
застосовується валютний курс на початок дня дати балансу та дати здійснення операції. 

Припущення щодо безперервності діяльності. Складаючи консолідовану фінансову 
звітність, управлінський персонал оцінює здатність Групи продовжувати свою діяльність на 
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безперервній основі. Група складає консолідовану фінансову звітність на основі безперервності 
діяльності, якщо тільки управлінський персонал або загальні збори учасників не мають намірів її 
ліквідувати чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам. Перш ніж 
упевнитися в доречності застосування припущення безперервності, управлінський персонал 
Групи розглядає ряд чинників, які стосуються поточної та очікуваної прибутковості, графіки 
сплати боргових зобов’язань та потенційні джерела відновлюваного фінансування. Якщо під час 
оцінювання управлінський персонал знає про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи 
умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Групи продовжувати діяльність 
на безперервній основі, Група розкриває інформацію у консолідованій фінансовій звітності про 
такі невизначеності та плани керівництва щодо їх подолання. Оцінюючи доречність припущення 
про безперервність, управлінський персонал Групи бере до уваги всю наявну інформацію щодо 
майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим 
періодом.  
Операції з пов'язаними сторонами. Група визначає пов’язаних  осіб відповідно до ознак, які 
приводяться в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони». 

Група розкриває інформацію, щодо пов’язаних осіб у примітках до консолідованої 
фінансової звітності, відповідно до вимог МСБО 24. Під час розгляду кожного можливого 
випадку відносин пов’язаних сторін, увага має бути спрямована на суть цих відносин, а не просто 
на юридичну форму. При визначенні чи є дана особа пов’язаною для цілей складання 
консолідованої фінансової звітності, Група  керується критеріями наведеними в п. 9 МСБО 24. 

Події після звітного періоду. При оцінці події, що відбулися після дати кінця звітного 
періоду до дати затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску, Група керується 
положеннями МСБО 10 «Події після звітного періоду». 

При відображенні подій після звітної дати, Група керується принципом суттєвості, тобто 
всі події, що можуть значною мірою вплинути на рішення користувачів консолідованої 
фінансової звітності, мають бути відображені у консолідованій фінансовій звітності. 

Суттєвість. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або неправильне подання може 
вплинути на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової інформації. 
Суттєвість оцінюється окремо в конкретних умовах в залежності від величини оцінюваного 
об’єкта та допустимості помилки. 

Суттєвість помилок залежить від їх розміру та характеру або комбінації цих двох факторів. 
Помилки вважаються суттєвими за розміром, якщо окремо або у сукупності такі помилки 

призводять до некоректного представлення інформації у консолідованій фінансовій звітності. 
Група вважає, що помилки індивідуально або у сукупності є суттєвими, якщо їх розмір складає 
понад 1% від валюти балансу. 

Крім того, Група вважає, що помилки є суттєвими, якщо вони у сукупності перевищують 
5% статті балансу, до якої вони відносяться.  

Помилки вважаються суттєвими за характером, якщо через свою економічну природу вони 
можуть впливати на рішення користувачів. Керівництво Групи на основі професійного судження 
визначає, чи є помилки суттєвими за характером. 

Групою використовуються наступні кількісні критерії суттєвості інформації щодо 
господарських операцій та подій: 
         •  пов’язаних із змінами у складі (рухом) активів, зобов’язань, власного капіталу – 3% від 
вартості всіх активів, зобов’язань, або власного капіталу відповідно; пов’язаних із доходами і 
витратами – 2% від суми чистого прибутку (збитку) Групи; 
         • пов’язаних із проведенням переоцінки або зменшенням корисності необоротних активів – 
відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10% такого 
відхилення; 
         •  пов’язаних із визначенням подібних активів – різниця між справедливою вартістю 
об’єктів обміну не повинна перевищувати 10%; 
         •   інших господарських операцій та подій – 5 000 гривень. 

Для кожного із звітів консолідованої фінансової звітності встановити наступні кількісні 
критерії і якісні ознаки суттєвості:  
         •  для статей балансу – 1% від суми підсумку балансу; 

• для статей звіту про фінансові результати – 5% від суми чистого доходу від реалізації 
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продукції (товарів, робіт, послуг); 
          • для статей звіту про рух грошових коштів - 5% від суми чистого руху грошових коштів 
від операційної діяльності; 
          •  для статей звіту про зміни у власному капіталі – 5% від розміру власного капіталу Групи. 

Група виділяє два типи подій після звітної дати: 
•   події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які 

вимагають коригування після звітного періоду); та 
•   події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають 

коригування після звітного періоду). 
Якщо Група подає свою консолідовану фінансову звітність учасникам для ухвалення вже 

після того як консолідована фінансова звітність випущена, консолідована фінансова звітність 
вважається затвердженою до випуску на дату випуску, а не на подальшу дату ухвалення 
консолідованої фінансової звітності учасниками. 

Події, які вимагають коригування. 
Група коригує суми, визнані в консолідованій фінансовій звітності, для відображення 

наслідків подій, які вимагають коригування після звітного періоду, в тому числі: 
• рішення після звітного періоду в судовій справі, яке підтверджує, що Група мала заборгованість 

на кінець звітного періоду. Група коригує будь-яке попередньо визнане забезпечення, пов’язане з цією 
судовою справою, або визнає нове забезпечення, не обмежуючись розкриттям інформації лише про 
умовне зобов’язання – тому що рішення надає додаткове свідчення можливого зобов’язання; 

• наявна інформація після звітного періоду, яка свідчить, що корисність активу зменшилася 
на кінець звітного періоду або що суму раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього 
активу треба коригувати; 

• визначення після звітного періоду собівартості придбаних активів або надходжень від 
проданих активів до кінця звітного періоду; 

• виявлення шахрайства або помилок, яке свідчить, що консолідована фінансова звітність 
була складена невірно. 

Події, які не вимагають коригування (розкриття інформації). 
Група розкриває інформацію про кожну суттєву (здатну впливати на економічні рішення 

користувачів звітності) категорію подій, які не вимагають коригування після звітного періоду: 
• характер подій; та 
• попередню оцінку їх фінансового впливу або констатацію, що така оцінка неможлива. 
Прикладами подій, які не вимагають коригування після звітного періоду, але які, як 

правило, приводять до розкриття інформації є: 
• дивіденди, оголошені після звітного періоду, але до затвердження консолідованої 

фінансової звітності до випуску; 
• значне об’єднання бізнесу після звітного періоду; 
• оголошення плану про припинення діяльності; 
• політичні катаклізми та події, що приводять до вибуття активів; 
• оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження; 
• зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після 

звітного періоду, які значно впливають на поточні та відстрочені податкові активи та 
зобов’язання; 

• прийняття значних зобов’язань або умовних зобов’язань;  
• початок великого судового процесу (такого, що може суттєво вплинути на консолідовану 

фінансову звітність Групи), що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після звітного 
періоду; 

• інші важливі події, розкриття яких за судженням керівництва є важливим для прийняття 
економічних рішень користувачами консолідованої фінансової звітності Групи. 
          Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації. 
          Зміни в обліковій політиці. 
Прийнята облікова політика Групи використана для підготовки фінансової звітності за період, 
що закінчився 31 грудня 2020 року, відповідає обліковій політиці, що застосовувалася при 
підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Деякі нові стандарти 
та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 01 січня 2020 року. Проте вони не 
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спричинили впливу на фінансову звітність Групи. Група  не застосовувала достроково будь-який 
інший стандарт, інтерпретації або поправки, які були випущенні, але ще не вступили в силу. 

 
5. Істотні облікові судження та основні джерела невизначеності оцінок. 
Застосування облікової політики Групою, викладеної у Примітці 4, вимагає від керівництва 

застосування професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів 
та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Оцінки та пов’язані з ними припущення 
базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються 
доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати 
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд 
оцінки, якщо результат перегляду впливає на поточний або майбутній періоди. 

Істотні судження під час застосування облікової політики - Нижче наведені істотні 
судження, крім тих відповідних оцінок, зроблених керівництвом під час застосування облікової 
політики Групи, які мають найістотніший вплив на суми, відображені у  консолідованій 
фінансовій звітності.  

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені основні припущення стосовно 
майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок зроблених керівництвом на кінець 
звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих 
коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.  

Резерв очікуваних кредитних збитків від знецінення дебіторської заборгованості - 
Формування резерву від знецінення дебіторської заборгованості базується на оцінці можливості 
зібрати непогашені суми. Під час оцінки резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської 
заборгованості вимагається від керівництва застосування істотних суджень i беруться до уваги 
історія фактично понесених збитків, строки виникнення дебіторської заборгованості, конкретні 
факти та обставини клієнта, досвід з повернення платежів, а також зміни у загальнодержавних 
або місцевих умовах, які піддаються спостереженню i стосуються невиконання зобов’язань з 
виплати дебіторської заборгованості. Такі оцінки регулярно переглядаються Групою i у разі 
необхідності у них робляться коригування у Звіті про прибутки та збитки за період, в якому про 
них стало відомо.  

Фінансові активи/зобов'язання, вплив дисконтування. В своїй господарській діяльності для 
задоволення потреб в обігових коштах Група використовує, в тому числі, безвідсоткові фінансові 
допомоги на поворотній основі та інші фінансові активи/зобов’язання, які відповідають ознакам 
позики. На дату переходу Групою було проведено аналіз всіх фінансових активів та фінансових 
зобов’язань та предмет відповідності їх визнання активами та зобов’язаннями. За результатами 
проведеного аналізу Групою було ідентифіковано довгострокові фінансові активи та 
зобов’язання, які відповідно до облікової політики, оцінюються за амортизованою вартістю, з 
використанням методу ефективної процентної ставки. На підставі погоджених графіків 
розрахунків з контрагентами Групою було проведено дисконтування довгострокових фінансових 
активів та зобов’язань. Для визначення ставки дисконтування Групою було використано вартість 
довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків України, розміщених на сайті 
НБУ. Станом на звітні дати, представлені в даній консолідованій  фінансовій звітності, всі 
довгострокові фінансові активи та зобов’язання обліковуються за амортизованою вартістю. 

Доцільна собівартість. Група застосувало справедливу вартість основних засобів або 
переоцінку, як доцільну собівартість (для груп основних засобів ведених в експлуатацію до 2015 
року). Тобто  Група здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату 
переходу на МСФЗ (01.01.2018 року) та використовує цю справедливу вартість, як доцільну 
собівартість основних засобів на цю дату. Оцінка основних засобів здійснена з залученням 
незалежного оцінювача.  

Зменшення корисності основних засобів - МСФЗ вимагають, щоб Група здійснювало оцінку 
на кінець кожного звітного періоду, чи існують будь-які ознаки того, що активи втратили свою 
вартість від зменшення корисності. У разі існування таких ознак, Група здійснює оцінку суми 
очікуваного відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення 
корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Оцінка факту наявності ознак щодо 
зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та зовнішніх 
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факторів, вимагає від керівництва застосування різних припущень. Оскільки, специфіка 
діяльності Групи припускає враховувати всю Групу як єдину одиницю генеруючи грошові 
потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення одиниці в цілому 
в звітності не відображається. Жодного зменшення корисності основних засобів не було визнано 
Групою у будь-якому з періодів, включених до цієї консолідованої фінансової звітності, оскільки 
знецінення одиниці в цілому не відбувалось. 

Строки корисної експлуатації основних засобів - Оцінка строків корисного використання 
об’єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які 
базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строків корисного 
використання активів, керівництво враховує способи очікуваного використання кожного активу, 
його моральний знос, фактичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Зміна 
будь-якої з цих умов або оцінок призводить до коригування майбутніх термінів амортизації, що 
обліковується перспективно.  

Чиста вартість реалізації запасів - У відповідності до МСБО 2 «Запаси», запаси 
відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Під час 
оцінки чистої  вартості реалізації запасів керівництво застосовує різні професійні судження для 
визначення: 

- очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за 
вирахуванням розрахункових витрат на завершення операції продажу;  

-  поточних ринкових цін та рівня подальшого використання запасів.  
На кожну звітну дату Група проводить оцінку балансової вартості запасів. Будь-яких 

коригувань, з приводу зміни вартості запасів на звітну  дату, Група не проводила, резерв 
знецінення запасів не створювався із-за відсутності таких. Всі запаси, які обліковуються на 
балансі, оцінюються за собівартістю. 

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів - Відстрочені податкові 
активи визнаються тоді, коли існує ймовірність їхнього відшкодування, що залежить від 
отримання достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку. Припущення щодо отримання 
майбутнього оподатковуваного прибутку залежать від оцінок керівництвом майбутніх потоків 
грошових коштів. Майбутні потоки грошових коштів залежать від оцінки обсягів майбутнього 
виробництва i продажів, цін на товари та операційних витрат, а також професійних суджень щодо 
застосування вимог законодавства із податку на прибуток. Ці судження й оцінки зазнають впливу 
ризиків i невизначеності, тому існує вірогідність того, що у результаті зміни умов можуть 
змінитися очікування, що може вплинути на суму відстрочених податкових активів i 
відстрочених податкових зобов’язань, визнаних на звітну дату. За таких обставин може 
знадобитися коригування балансової вартості деяких або всіх визнаних відстрочених податкових 
активів i зобов’язань, що призведе до відповідних змін у Звіті про прибутки або збитки та інші 
сукупні доходи. 

Визнання забезпечення за судовими позовами. 
Станом на 31 грудня 2020 року в Групи наявні неврегульовані судові спори, пов’язані з 

правильністю обчислення та сплатою акцизного податку при реалізації пального за період з 
01.01.2015 по 31.12.2015 року. Групою не було визнано забезпечення за судовими позовами, 
оскільки, за судженням управлінського персоналу дане зобов’язання є умовним, а ймовірність 
вибуття ресурсів, є незначною. Умовні зобов’язання регулярно оцінюються, щоб визначити, чи 
стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо стане 
ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, яка раніше 
розглядалася як умовне зобов’язання, забезпечення буде визнано у фінансовій звітності за той 
період, у якому відбудеться зміна ймовірності.  

 
6. Основні засоби. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року інформація про рух основних засобів 

була представлена таким чином:                                                                                           
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                                                                                                                                                                     (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

   

Зе
м

ел
ьн

і д
іл

ян
к

и
 

 

Б
уд

и
н

к
и

 т
а 

сп
ор

уд
и

 

 

М
аш

и
н

и
 т

а 
об

л
ад

н
ан

н
я 

 

Т
ра

н
сп

ор
тн

і з
ас

об
и

 

 

Ін
ст

ру
м

ен
ти

, п
ри

л
ад

и
 т

а 
ін

ве
н

та
р 

 

Ін
ш

і о
сн

ов
н

і з
ас

об
и

 

 

Н
ез

ав
ер

ш
ен

е 
бу

ді
вн

и
ц

тв
о 

та
 н

ев
ст

ан
ов

ле
н

е 
об

ла
дн

ан
н

я 

 
Всього 
основні  
засоби: 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 

Балансова вартість 
на кінець 2018 року 
(на початок 2019 
року):  

 - 

 

77 520  81 612  172 253  11 653  4 347  1 359  348 744 

 3 
Доцільна собівартість 
(+) 

 - 
 

147 575  136 133  253 854  19 999  5 445  1 359  564 365 

 4 
Знос на початок 2019 
року (-)  

 - 
 

(70 055)  (54 521)  (81 601)  (8 346)  (1 098)  -  (215 621) 

5 

Надходження 
(придбання), в т.ч. 
капітальні інвестиції 
на добудову та 
модернізацію 
основних засобів (+) 

 - 

 

-  -  -  -  -  91 317  91 317 

6 
Внутрішні 
переміщення, 
первісна 

 - 
 

93  42 068  35 977  4 974  101  (83 213)  - 

7 
Вибуття первісна 
вартість (-) 

 - 
 

-  (394)  -  (51)  -  -  (445) 

8 
Нараховано зносу за 
2019 рік (-)  

 - 
 

(6 281)  (16 958)  (30 457)  (3 448)  (365)  -  (57 509) 

9 
Вибуття за рахунок 
зносу (+) 

 - 
 

-  377  -  14  -  -  391 

10 

Балансова вартість 
на 31 грудня 2019 
року (початок 2020 
року):  

 - 

 

71 332  106 705  177 773  13 142  4 083  9 463  382 498 

11 
Первісна вартість 
(+) 

 
  

147 668  177 807  289 831  24 922  5 546  9 463  655 237 

12 
Знос на 31 грудня 
2019 року (-)  

 -  (76 336)  (71 102)  (112 058)  (11 780)  (1 463)  -  (272 739) 

13 

Надходження 
(придбання), в т.ч. 
капітальні інвестиції 
на добудову та 
модернізацію 
основних засобів (+) 

 2 216  499  42 849  87  7 428  254  100 823  154 156 

14 
Внутрішні 
переміщення, 
первісна 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

15 
Вибуття первісна 
вартість (-) 

     (1 041)  (46)  (544)    (53 333)  (54 964) 

16 
Нараховано зносу за 
2020 рік (-)  

 -  (7 181)  (21 536)  (32 594)  (4 244)  (380)  -  (65 935) 

17 
Вибуття за рахунок 
зносу (+) 

 -  -  954  46  419  -  -  1 419 

18 
Балансова вартість 
на 31 грудня 2020 
року:  

 2 216 
 

64 650 
 

127 931 
 

145 266 
 

16 201 
 

3 957 
 

56 953 
 

417 174 

19 
Первісна вартість 
(+) 

 
2 216  148 167  219 615  289 872  31 806  5 800  56 953  754 429 

20 
Знос на 31 грудня 
2020 року (-)  

 -  (83 517)  (91 684)  (144 606)  (15 605)  (1 843)  -  (337 255) 

 
Амортизаційні відрахування. 
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2020 рік та 2019 рік представлена таким 

чином: 
(тис. грн.) 

Відображено в складі За 2020 рік  За 2019 рік 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 6 081  1 573 
Адміністративні витрати  2 062  777 
Витрати на збут 57 792  55 158 
Інші операційні витрати -  1 
Усього амортизаційних відрахувань: 65 935  57 509 
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7. Актив з права оренди. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року інформація про рух активів з права 

оренди була представлена таким чином: 
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Право 
оренди 

АЗС 

 Право оренди 
Автотранспорту 

 

Інші 
права 
оренди 

 

Орендні 
платежі, 
здійснені 
до дати 
початку 
оренди 

 Всього: 

1 2   3  4   5  6  7 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019) року:   6 181  4 526  9 317  -  20 024 

3 Первісна вартість (+)  8 837  5 752  10 192  -  24 781 
4 Знос на кінець 2018 року (на початок 2019 року)   (2 656)  (1 226)  (875)  -  (4 757) 
5 Надходження (+)  -  6 546  16 967  -  23 513 
6 Вибуття первісна вартість (-)  -  -  -  -  - 
7 Нараховано зносу за 2019 рік (-)   (3 005)  (4 098)  (7 609)  -  (14 712) 
8 Вибуття за рахунок зносу (+)  -  -  -  -  - 
9 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020) року:   3 176  6 974  18 675  -  28 825 

10 Первісна вартість на 31 грудня 2019 року (+)  8 837   12 298  27 159  -  48 294 
11 Знос на 31 грудня 2019 року (-)   (5 661)  (5 324)  (8 484)  -  (19 469) 
12 Рекласифікація первісної вартості  -  (857)  857  -  - 
13 Рекласифікація зносу  -  333  (333)  -  - 
14 Рекласифіковано зі складу авансових платежів за основні засоби  -  -  -  456 467  456 467 
15 Надходження (+)  3 422  2 994  4 590  187 237  198 243 
16 Вибуття первісна вартість (-)  (6 232)  (4 796)  (2 349)  -  (13 377) 
17 Нараховано зносу за 2020 рік (-)   (1 383)  (4 404)  (9 175)  (78 553)  (93 515) 
18 Вибуття за рахунок зносу (+)  3 840  2 210  1 468  -  7 518 

19 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   2 823  2 454  13 733  565 151  584 161 

20 Первісна вартість на 31 грудня 2020 року (+)  6 027  9 639  30 257  643 704  689 627 
21 Знос на 31 грудня 2020 року (-)   (3 204)  (7 185)  (16 524)  (78 553)  (105 466) 

 
Активи з права користування представлені довгостроковими договорами операційної 

оренди терміном дії до 3 років. Орендні платежі, здійснені до дати початку оренди представлені 
авансованими платежем в оренду терміном дії до повного виконання. Оскільки, вірогідність 
пролонгації після виконання зобов’язань орендодавцем не є прогнозованою, первісна оцінка 
орендного зобов’язання не розраховувалася. 

Амортизаційні відрахування. 
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2020 рік та 2019 рік представлена таким 

чином:                                                                                                                                        (тис. грн.) 
Відображено в складі За 2020 рік  За 2019 рік 
Витрати на збут 93 515  14 712 

 
8. Нематеріальні активи. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня  2019 року інформація про рух нематеріальних 

активів була представлена таким чином: 
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  Інші нематеріальні 
активи 

 Нематеріальні 
активи не введені в 

експлуатацію 

 Всього: 

1 2  3  4  5 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019) року:   659  -  659 
3 Надходження первісної вартості нематеріальних активів (+)  496  -  496 
4 Нараховано зносу за 2019 рік (-)   (523)  -  (523) 
5 Балансова вартість на 31 грудня 2019 року:   632  -  632 
6 Первісна вартість на 31 грудня 2019 року (+)  3 975  -  3 975 
7 Знос на 31 грудня 2019 року (-)   (3 343)  -  (3 343) 
8 Надходження первісної вартості нематеріальних активів (+)  244  807  1 051 
9 Вибуття первісна вартість (-)  (58)  -  (58) 

10 Нараховано зносу за 2020 рік (-)   (231)  -  (231) 
11 Вибуло за рахунок зносу за 2020 рік (+)   58  -  58 
12 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   645  807  1 452 
13 Первісна вартість на 31 грудня 2020 року (+)  4 161  807  4 968 
14 Знос на 31 грудня 2020 року (-)   (3 516)  -  (3 516) 
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Амортизаційні відрахування. 
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2020 рік та 2019 рік представлена таким 

чином:                                                                                                                                      (тис. грн.) 
Відображено в складі За 2020 рік  За 2019 рік 
Витрати на збут 231  523 

 
9. Відстрочені податкові активи/зобов'язання та витрати з податку на прибуток. 
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року відстрочені податкові 

активи/зобов'язання, визначалися на основі ставки 18 %. Дана ставка встановлена на 2020 рік.                 
(тис. грн.) 

Рядок    
1 2  3 
 На 31 грудня 2019 року   
2 Різниця балансової вартості основних засобів   7 169 
3 Всього відстрочений податковий актив (+)  7 169 
4 Всього відстрочені податкові зобов’язання (-)  (-) 
5 Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-) , актив (+), за ставкою 18 %  7 169 
    
 На 31 грудня 2020 року   
6 Різниця балансової вартості основних засобів   6 915 
7 Всього відстрочений податковий актив (+)  6 915 
8 Всього відстрочені податкові зобов’язання (-)  (-) 
9 Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-) , актив (+), за ставкою 18 %  6 915 
    

10 Зміна відстрочених податкових Активів. Зобов’язання (-)  (254) 

 
Вплив зміни відстрочених податкових зобов’язань на податок на прибуток за рік, що 

закінчився 31 грудня 2020 року, представлено наступним чином: 
(тис. грн.) 

Податок на прибуток, за ставкою звітного періоду (ПКУ) 16 169 
Зміна відстрочені податкових (активів )/ зобов’язань 254 
Податок на прибуток включений до консолідованого звіту про фінансові результати (дохід). 16 423 
  
Заборгованість з податку на прибуток на кінець 2019 року на початок 2020 року  9 279 
Нарахований податок 16 169 
Сплачений податок на прибуток (23 958) 
Податок до сплати 1 490 

 
10. Довгострокові позики надані співробітникам. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокові позики надані 

співробітникам були представлені таким чином: 
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Позики надані 
співробітникам в 

національній валюті: 

1 2   3 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):   - 
3 Рекласифіковано номінальну вартість зі складу статті «Позики надані співробітникам»  84 343 
4 Нарахування дисконту під час первісного визнання, витрати (-)  (32 253) 
5 Амортизація дисконту за 2019 рік, доходи (+)  8 466 
6 Балансова вартість на кінець 2019 (початок 2020 ) року:   60 556 
7 Номінальна вартість (+)  84 343 
8 Дисконт на 31 грудня 2019 року (-)   (23 787) 
9 Нарахування дисконту під час пролонгації договору, витрати (-)  (55 788) 

10 Амортизація дисконту за 2019 рік, доходи (+)  24 596 
11 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   29 364 
12 Номінальна вартість (+)  84 343 
13 Дисконт на 31 грудня 2019 року (-)   (54 979) 

 
11. Довгострокова фінансова допомога надана. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокова фінансова допомога 

надана була представлена таким чином:                                                                                 (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Довгострокова фінансова 
допомога надана в національній 

валюті 
1 2   3 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):   1 544 
3 Номінальна вартість (+)  3 113 
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4 Дисконт на 2018 року (на початок 2019 року)   (1 569) 
5 Надання фінансової допомоги, номінал (+)  104 868 
6 Реклассифікація номінальної вартості зі складу статті «Фінансова допомога надана (поточна)» (+)  188 480 
7 Нарахування дисконту під час первісного визнання, витрати (-)  (234 279) 
8 Амортизація дисконту за 2019 рік, доходи (+)  9 822 
9 Балансова вартість на кінець 2019 (початок 2020) року:   70 435 

10 Номінальна вартість (+)  296 461 
11 Дисконт на 31 грудня 2019 року (-)   (226 026) 
12 Надання фінансової допомоги, номінал (+)  117 651 
13 Дострокове погашення, номінал  (41 227) 
14 Нарахування дисконту під час первісного визнання, витрати (-)  (80 045) 
15 Реклассифікація номінальної вартості до складу статті «Фінансова допомога надана (поточна)» (-)  (70 915) 
16 Амортизація дисконту за 2020 рік, доходи (+)  90 579 
17 Балансова вартість на 31 грудня 2020  року:   86 478 
18 Номінальна вартість (+)  301 970 
19 Дисконт на 31 грудня 2020 року (-)   (215 492) 

 
12. Авансові платежі за основні засоби та нематеріальні активи. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року авансові платежі за основні засоби 

та нематеріальні активи були представлені таким чином: 
(тис. грн.) 

Рядок   31 грудня 2020 року  31 грудня 2019 року  
1 2  3  4  
2 Авансові платежі за основні засоби  -  421 426  
3 Авансові платежі за нематеріальні активи  -  1 402  
4 Всього:  -  422 828  

 
13. Фінансова допомога надана (поточна). 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року фінансова допомога надана (поточна) 

була представлена таким чином: 
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Фінансова допомога надана 
(поточна) в національній валюті 

1  2    3 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):   205 401 
3 Номінальна вартість (+)  205 401 
4 Надання фінансової допомоги, номінал (+)  14 396 
5 Реклассифікація номінальної вартості до складу статті «Довгострокова фінансова допомога надана»  (188 480) 
6 Повернення фінансової допомоги (-)  (27 592) 
7 Балансова вартість на кінець 2019 (початок 2020) року:   3 725 
8 Номінальна вартість на 31 грудня 2019 року (+)  3 725 
9 Дисконт на 31 грудня 2019 року (-)  - 

10 Надання фінансової допомоги, номінал (+)  3 215 
11 Реклассифікація номінальної вартості зі складу статті «Довгострокова фінансова допомога надана»  70 915 
12 Повернення фінансової допомоги (-)  (340) 
13 Балансова вартість на 31 грудня 2020  року:   77 515 

14 Номінальна вартість (+)  77 515 

15 Дисконт на 31 грудня 2020 року (-)  - 

 
14. Запаси. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року запаси були представлені таким 

чином:                                                                                                                                         (тис. грн.) 
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1 2   3  4   5  6  7  8  9  10  11  12 
2 Собівартість на початок 2019 року:   20 001  1 007  128  1 862  4 788  290 492  1  4 985  -  323 264 

3 
Собівартість на кінець 2019 року (на 
початок 2020 року):   

 
16 449  889  131  2 423  4 968  243 264  -  5 188  -  273 312 

4 Собівартість на 31 грудня 2020 року  5 555  618  13  1 311  6 766  325 740  -  4 833  -  344 836 

*Запасні частини використовуються, в основному, для ремонту і підтримки належного технічного стану 
обладнання. 

 
15. Грошові кошти та їх еквіваленти. 
Станом на 31 грудня 2020 року  та 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти 

були представлені таким чином:  
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(тис. грн.) 

Р
я

до
к   

31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  

1 2  3  4  
2 Готівкові кошти  5 568  4 764  
3 Грошові на рахунках у банках в національній валюті  972  530  
4 Грошові на рахунках у банках в іноземній валюті  -  -  
5 Короткострокові банківські депозити  -  -  
6 Інші рахунки  35 681  69 469  
7 Всього:  42 221  74 763  

 
Склад статей Звіту про рух грошових коштів. 
За періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року «Інші надходження» 

та «Інші витрачання» Звіту про рух грошових коштів, представлені  таким чином:                                               
(тис. грн.) 

Рядок   2020 рік  2019 рік 
1 2  3  4 
2 Інші надходження     
3 Розрахунки по соціальному страхуванню  5 503  3 409 
4 Страхове відшкодування  3 860  2 539 
5 Інші розрахунки з працівникам (позики)  35  63 
6 Розрахунки з іншими дебіторами  -  - 
7 Інші надходження  293  2 722 
8 Всього:  9 691  8 733 
      

9 Інші витрачання     
10 Розрахунки за банківські послуги  35 102  27 516 
11 Інші розрахунки з працівникам (позики)  3 471  750 
12 Розрахунки з підзвітними особами   16 675  15 559 
13 Розрахунки за виконавчими листами  2 156  1 436 
14 Розрахунки з іншими кредиторами  117  - 
15 Благодійна допомога  734  3 266 
16 Штрафи, пені  -  171 
17 Інші витрачання  5 095  323 
18 Всього:  63 350   49 021 

 
16. Торгова та інша дебіторська заборгованість. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року торгова дебіторська заборгованість 

була представлена таким чином:                                                                                              (тис. грн.) 

Р
яд

ок
 

 

 

31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  

1 2  3  4  

2 
Дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію та надані послуги в 
національній валюті 

 
114 855 

 
84 934 

 

3 
Дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію та надані послуги в 
іноземній валюті 

 
1 259 

 
694 

 

4 Інша дебіторська заборгованість  1 837  1 210  
5 Резерв очікуваних кредитних збитків  -  -  
6 Всього:  117 951  86 838  

На торгову дебіторську заборгованість жодних відсотків не нараховується. Кредитний 
період за операціями надання послуг зазвичай становив 60 днів у 2020 poці (2019: 60 днів). 

 
17. Аванси видані. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року аванси сплачені були представлені 

таким чином:                                                                                                                              (тис. грн.) 
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1 2   3  4   5  6 
2 Балансова вартість на кінець 2018 року (на початок 2019 року):   205 164  -  -  205 164 

3 Балансова вартість на 31 грудня 2019 року:    336 112  -  -  336 112 

4 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:    337 532  -  -  337 532 



53 

 

18. Передоплати за податками. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року податки до відшкодування та 

передоплати з податків були представлені таким чином:  
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
   

31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  

1 2  3  4  
2 Акцизний податок  10 747  4 294  
3 Податок на додану вартість  -  1 937  
4 Податок на доходи фіз. осіб  -  -  

5 Інші  17  180  

6 Всього:  10 764  6 411  

 
19. Інші оборотні активи. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року інші оборотні активи, були 

представлені Податковими зобов’язаннями з ПДВ, нарахованими на суму отриманих авансових 
платежів та податковим кредитом, щодо якого існує обмеження використання. 

 
20. Капітал. 
Статутний капітал.  
Станом на 31 грудня 2020 року, згідно статті 9 Статуту ПП «Укрпалетсистем», 

зареєстрованого 04.12.2015 року, розмір Статутного капіталу становить 200,00 гривень. 
Статутний капітал сформовано і сплачено у розмірі 200,00 гривень, що складає 100% загального 
його розміру. 

 
21. Довгострокові кредити та займи. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокові кредити та займи були 

представлені таким чином:                                                                                                       (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  Довгострокові кредити банків 
у національній валюті 

1 2   3 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):   73 378 
3 Надходження (+)  14 027 
4 Реклассифікація до поточної частини (-)  (65 964) 
5 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020 року):   21 441 
6 Надходження (+)  - 
7 Реклассифікація до поточної частини (-)  (17 980) 
8 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   3 461 

 
22. Довгострокова фінансова допомога отримана. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокова фінансова допомога 

отримана була представлена таким чином:                                                                            (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Довгострокова фінансова 
допомога отримана в 
національній валюті 

1 2   3 
2 Балансова вартість на початок 2019 року:   - 
3 Номінальна вартість (+)  - 
4 Дисконт на початок 2019 року (-)   - 
5 Надходження  - 
6 Погашення  - 
7 Дисконт на дату визнання  - 
8 Амортизація дисконту за 2019 рік, витрати +  - 
9 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020 року):   - 

10 Номінальна вартість (+)  - 
11 Дисконт на початок 2020 року (-)   - 
12 Надходження  299 350 
13 Погашення  (163 967) 
14 Дисконт на дату визнання  (59 141) 
15 Амортизація дисконту за 2020 рік, витрати +  39 805 
16 Рекласифіковано зі складу короткострокових фінансових допомог  - 
17 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   116 047 
18 Номінальна вартість (+)  135 383 
19 Дисконт на 31 грудня 2020 року (-)   (19 336) 
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23. Довгострокові зобов’язання з оренди. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокові зобов’язання з оренди 

були представлені таким чином:                                                                                             (тис. грн.) 
Р

я
до

к
  

  Право оренди 
АЗС 

 Право оренди 
Автотранспорту 

 Інші права 
оренди 

 

Всього довгострокові 
зобов’язання з 

оренди: 

1 2   3  4   5  6 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019) року:   3 649  2 398  7 779  13 826 

3 Первісне визнання довгострокового зобов’язання з оренди (+)  -  6 546  16 967  23 513 
4 Реклассифікація до поточної частини (-)  (2 745)  (6 613)  (9 811)  (19 169) 
5 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020) року:   904  2 331  14 935  18 170 
6 Первісне визнання довгострокового зобов’язання з оренди (+)  3 422  2 994  4 590  11 006 
7 Рекласифікація до поточної частини (-)  (2 538)  (4 471)  (12 629)  (19 638) 
8 Балансова вартість на 31 грудня 2020  року:   1 788  854  6  896  9 538 

 
24. Кредити та займи. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року кредити та займи були представлена 

таким чином:                                                                                                                               (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Короткострокові 
кредити банків в 

національній валюті 

1 2   3 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):  444 614 
3 Надходження +, погашення (-), нетто  242 636 
4 Реклассифіковано поточну частину зі складу статті «Довгострокові кредити та займи»  65 964 
5 Фінансові витрати +  952 
6 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020) року:  754 166 
7 Надходження +, погашення (-), нетто  (14 678) 
8 Реклассифіковано поточну частину зі складу статті «Довгострокові кредити та займи»  17 980 
9 Фінансові витрати +  133 437 

10 Балансова вартість на 31 грудня 2020  року:  890 905 

Відповідно до укладених кредитних договорів основні засоби підприємства перебувають 
під обтяженням в Державному реєстрі.  

 
25. Фінансова допомога отримана. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року фінансова допомога отримана була 

представлена таким чином:                                                                                                     (тис. грн.) 

Р
яд

ок
  

  

Поточна частина 
довгострокової 

фінансової допомоги 
отриманої в іноземній 

валюті 

 Фінансової 
допомоги 

отриманої в 
національній 

валюті 

 Разом 

1 2   3  4  5 
2 Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019 року):   2 070  36 634  38 704 
3 Номінальна вартість (+)  2 070  36 634  38 704 
4 Дисконт на початок 2019 року (-)   -  -  - 
5 Курсові різниці за 2019 рік (номінал)  (299)  -  (299) 
6 Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020 року):   1 771  36 634  38 405 
7 Номінальна вартість (+)  1 771  36 634  38 405 
8 Дисконт на початок 2020 року (-)   -  -  - 
9 Курсові різниці за 2020 рік (номінал)  342  -  342 

10 Балансова вартість на 31 грудня 2020  року:   2 113  36 634  38 747 
11 Номінальна вартість (+)  -  -  - 
12 Дисконт на початок 2020 року (-)   -  -  - 

 
26. Торгова кредиторська заборгованість. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року торгова кредиторська заборгованість 

була представлена таким чином:                                                                                              (тис. грн.) 

Р
яд

ок
 

  31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  

1 2  3  4  
2 Торгова кредиторська заборгованість за:    -  
3 Матеріали в т.ч. енергоносії  -  -  

4 Послуги  90 017  72 491  
5 Основні засоби та нематеріальні активи  -  -  
6 Всього:  90 017  72 491  
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На торгову кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються i вона зазвичай 
погашається протягом 90-денного періоду. 

 
27. Аванси отримані. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами була представлена таким чином: 
(тис .грн.) 

Р
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1 2   3  4   5  6 
2 Станом на кінець 2018 року (на початок 2019 року):    176 977  -  -  176 977 

3 Станом на кінець 2019 року (на початок 2020 року):  211 511  -  -  211 511 

4 Станом на 31 грудня 2020 року:  301 665  -  -  301 665 

 
28. Податки до сплати. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року податки до сплати були представлені 

таким чином:                                                                                                                               (тис. грн.) 

Р
яд

ок
   

31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  

1 2  3  4  
2 Акцизний податок  847  342  
3 Податок на додану вартість  20 783  53  
4 Оренда землі  40  46  
5 Податок на доходи фіз. осіб   4 584  3 047  
6 Військовий збір  390  300  
7 Податок на майно  123  63  
8 Інші  12  41  
9 Всього:  26 779  3 892  

 
29. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (оренда) 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями з оренди була представлена таким чином:                     (тис. грн.) 

Р
я

до
к

  

  Право оренди АЗС  Право оренди 
Автотранспорту 

 Інші права оренди  

Всього поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями з 

оренди: 
1 2   3  4   5  6 

2 
Реклассифіковано зі складу статті «Довгострокові 
зобов’язання з оренди» 

 
1 545  22 

 
-  1 567 

3 
Балансова вартість на кінець 2018 (на початок 2019) 
року:  

 
2 963  2 325  1 902 

 
7 190 

4 Погашення заборгованості  (3 875)  (5 041)  (10 198)  (19  114) 

5 
Реклассифіковано зі складу статті «Довгострокові 
зобов’язання з оренди» 

 
2 745  6 613 

 
9 811  19 169 

6 Фінансові витрати по договорах оренди  913  1 231  3 813  5 957 

7 
Балансова вартість на кінець 2019 (на початок 2020)  
року:  

 
2 746  5 128  5 328 

 
13 202 

8 Погашення заборгованості  (1 690)  (5 382)  (12 295)  (19 367) 

9 
Реклассифіковано зі складу статті «Довгострокові 
зобов’язання з оренди» 

 
2 538  4 471 

 
12 629  19 638 

10 Фінансові витрати по договорах оренди  283  910  3 737  4 930 

11 
Списання балансової вартості в зв’язку з достроковим 
розірванням договорів 

 
(2 745)  (2 794)  (982)  (6 521) 

12 Рекласифікація  -  (578)  578  - 
13 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року:   1 132  1 755  8 995  11 882 

 
30. Нараховані витрати та інша кредиторська заборгованість. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року нараховані витрати та інша 

кредиторська заборгованість були представлені таким чином: 

Р
яд

ок
   

31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.   

1 2  3  4   
2 Заборгованість по розрахунках з підзвітними особами  27  1 007   
3 Заробітна плата та пов'язані з нею витрати   24 888  20 157   
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4 Заборгованість по розрахунках з іншими кредиторами  220  63 951   
5 Резерв забезпечення виплат відпусток персоналу  20 723  -   
6 Зобов'язання за програмою лояльності  32 661  30 907   
7 Всього:  78 519  116 022   

 
31. Інші поточні зобов’язання. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року інші поточні зобов’язання були 

представлені Податковими кредитом з ПДВ за сплаченими авансами. 
 
32. Дохід від реалізації. 
Виручка за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, була 

представлена таким чином:  
(тис. грн.) 

Рядок   За 2020 рік  За 2019 рік 
1 2  3  4 
2 Виручка від реалізації товарів  9 460 555  12 811 066 
3 Інша виручка  177 634  128 076 
4 Всього:  9 638 189  12 939 142 

 
33. Собівартість реалізації. 
Собівартість реалізації за періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 

року, була представлена таким чином:  
(тис. грн.) 

Рядок   За 2020 рік  За 2019 рік 
1 2  3  4 
2 Матеріальні витрати  8 414 739  11 486 428 
3 Зарплата та пов'язані з нею витрати  13 913  10 986 
4 Амортизація  6 081  1 573 
5 Послуги сторонніх організацій  1 403  1 853 

6 
Зміна балансової вартості готової продукції та незавершеного 
виробництва (+/-) 

 
355  (201) 

7 Разом:  8 436 491  11 500 639 
 В т.ч. собівартість товарів  8 368 031  11 446 052 

 
34. Адміністративні витрати. 
Адміністративні витрати за періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 

року, були представлені таким чином:  
(тис. грн.) 

Рядок   За 2020 рік  За 2019 рік 
1 2  3  4 
2 Матеріальні витрати:  539  89 
3 Витрати на персонал1)  56 008  38 271 
4 Амортизація  2 062  776 
5 Послуги банку  4 252  3 852 
6 Інші послуги сторонніх організацій  11 328  5 369 
7 Витрати по податках  285   1 019 
8 Інші витрати  352  481 
9 Всього:  74 826  49 857 

1) Витрати на персонал, включали зарплату та пов'язані з нею витрати вищому 
управлінському персоналу в кількості 5 осіб (2019: 4 осіб), та були представлені наступним 
чином: 

(тис. грн.) 
  2020  2019 

Заробітна плати  1 638  1 149 
Премії, інші виплати  -  - 
Всього:  1 638  1 149 

 

35. Витрати на збут. 
Витрати на збут за періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, 

були представлені таким чином:  
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(тис. грн.) 
Рядок   За 2020 рік  За 2019 рік 

1 2  3  4 
2 Матеріальні витрати  126 502  124 203 
3 Зарплата та пов'язані з нею витрати  403 560  308 484 
4 Амортизація  151 538  70 393 
5 Послуги сторонніх організацій  97 640  157 855 
6 Роялті  70 000  112 000 
7 Інші  47 205  18 849 
8 Всього:  896 445  791 784 

 
36. Склад інших операційних доходів та витрат. 
Інші операційні доходи та витрати за періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 

грудня 2019 року, були представлені таким чином:  
(тис. грн.) 

Р
яд

ок
   За 2020 рік  За 2019 рік 

 Сума 
доходу  

 Сума 
витрат 

 Сума 
доходу  

 Сума 
витрат 

1 2  3  4  5  6 
2 Відшкодування раніше списаних активів  42  -  19  - 
3 Штрафи, пені  -  8  -  283 
4 Надання благодійної допомоги  -  3 411  -  4 486 

5 
Врегулювання дебіторської/кредиторської 
заборгованості 

 
1 292  2 306  525  4 631 

6 Розрахунки за ЄСВ  -  1 372  -  480 

7 
Списання  пошкодженого та протермінованого 
товару  

 
-  -  -  113 

8 Списання товарів за рахунок бонусів по АЗС  -  5 121  -  2 938 

9 
Нарахування податкових зобов’язань на 
використання ТМЦ у негосподарській діяльності та 
перевищення ціни придбання над ціною реалізації  

 
-  1 786  -  893 

10 Витрати на рекламну акцію (автомобіль)  -  -  -  - 
11 Інші  490  874  71  698 
12 Всього інші операційні доходи  1 824    615  - 
13 Всього інші операційні витрати    14 878    14 522 

Інші доходи та витрати за періоди, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 
року, були представлені таким чином:  

(тис. грн.) 

Р
яд

ок
   За 2020 рік  За 2019 рік 

 Сума 
доходу  

 Сума 
витрат 

 Сума 
доходу  

 Сума 
витрат 

1 2  3  4  5  6 
2 Відшкодування завданих збитків  4 942  -  2 923  - 
3 Дохід від реалізації ОЗ  211  211  -  - 
4 Собівартість реалізації ОЗ  -  -  -  - 
5 Ліквідація ОЗ  605  -  -  93 
6 Всього інші доходи  5 758    2 923  - 
7 Всього інші витрати    211    93 

 
37. Операції з пов’язаними сторонами. 

Операції Підприємства зі своїми пов’язаними сторонами за періоди, що закінчилися 31 грудня 
2020 року та 31 грудня 2019 року, були представлені таким чином: 

(тис. грн.) 
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 Фінансова допомога 
отримана 

2020  
Надано 

 
Повернення 

 

   Отримання  Повернення 

             
Всього: 366 267   123 326   68 496   1 122 187   98 419   70 000   299 801   164 074 
                
2019                
Всього: 763 033  139 230  65 535  548 840  67 849  112 000  0  299 
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Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років непогашені залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами були представлені таким чином: 

(тис. грн.) 

 

Дебіторська 
заборгованість 

за товари, 
роботи, 

послуги з ПДВ 

 

Аванси 
видані за 
товари, 
роботи, 

послуги з 
ПДВ 

 

Фінансова 
допомога 

надана 
(номінальна 

вартість) 

 

Кредиторська 
заборгованість 

за товари, 
роботи, 

послуги з ПДВ 

 

Довгострокова 
кредиторська 

заборгованість 
за 

отриманими 
позиками 

 

Фінансова 
допомога 
отримана 

(номінальна 
вартість) 

 

Заборгованість 
по 

нарахованим 
роялті 

 

2020               
Всього: 88 856   878 470   442 173   4 871   38 747   135 384   39 182  
2019               
Всього: 65 664   593 583   367 660   3 607   38 404   0   62 964  

 
38. Умовні та контрактні зобов’язання. 
Оподаткування - Для податкового середовища в Україні характерні складності 

податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового 
законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на 
платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового 
законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати 
причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, i ці суми можуть бути суттєвими.  

На думку керівництва, Група виконала усі вимоги чинного податкового законодавства. 
Керівництво не виключає, що у результаті майбутніх податкових перевірок можуть виникнути 
суперечності в тлумаченні або оцінці даних, поданих у податковій документації Групи, що може 
призвести до нарахування додаткових податкових зобов’язань, штрафів та пені. На думку 
керівництва, відповідні положення податкового законодавства інтерпретовані ним коректно, і 
Група нарахувала та сплатила всі податки відповідно до чинного податкового законодавства. 
Водночас, у разі іншого підходу до трактування таких операцій податковими органами, 
керівництво оцінює суму можливих умовних зобов’язань щодо податкового обліку витрат 
станом на 31 грудня 2020 року як незначну для цілей цієї консолідованої фінансової звітності. 
Згідно з чинним законодавством податкові декларації підлягають перевірці протягом трьох років 
після їх подання. Ризик додаткових податкових нарахувань у результаті регулярних податкових 
перевірок із часом значно знижується.  
        Трансфертне ціноутворення - Починаючи із 01 вересня 2013 року, у Податковому кодексі 
України, запроваджені нові правила, щодо трансфертного ціноутворення, стосовно визначення і 
застосування справедливих ринкових цін, у результаті чого були внесені істотні зміни у 
нормативно-правові акти щодо трансфертного ціноутворення в Україні.  

На протязі 2020 року та за 2019 рік Група не здійснювала операцій, які входять у сферу 
застосування нормативно правових актів щодо трансфертного ціноутворення. 

 
39. Цілі та політика управління фінансовими ризиками. 
Фінансові інструменти Групи включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу 

дебіторську заборгованість, торгову та іншу кредиторську заборгованість. Група не брала участь 
в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв’язку з непередбачуваністю 
та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками 
зосереджена i спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий 
стан Групи. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, 
ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління 
кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.  

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість 
майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті 
змін курсів обмін валют. Для діяльності Групи, не характерні валютні ризики обумовлені 
коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют. 

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, 
що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів 
коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Групи, не 
характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок, оскільки  Група не залучає позики за 
плаваючими відсотковими ставками. 



59 

 

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не зможе погасити 
свої зобов’язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між 
безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються 
постачальниками. Група проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов’язань i 
планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових 
інструментів. Відповідно до планів Групи, його потреби в обігових коштах задовольняються за 
рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Надходжень від операційної 
діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов’язань. Група залучає кредитні ресурси.  
Залучені кредитні ресурси представлені: кредитами банків в національній валюті; отриманими 
поворотними безвідсотковими фінансовими допомогами. 
Ризик ліквідності станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представлено наступним 
чином: 

                                                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Назва статті 
31 грудня 

2020р. 
 

31 грудня 
2019р. 

Торгівельна дебіторська заборгованість, нетто 116 115  85 628 
Грошові кошти та їх еквіваленти  42 221  74 763 
Попередні оплати видані 337 532  336 112 
Інша неторговельна дебіторська заборгованість 79 390  5 340 
Кредити та займи (890 905)  (754 166) 
Фінансова допомога отримана (38 747)  (38 405) 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

(11 882)  (13 202) 

Торговельна кредиторська заборгованість  (90 017)  (72 491) 
Аванси одержані (301 665)  (211 511) 
За розрахунками з бюджетом (28 269)  (13 171) 
Нараховані витрати та інша кредиторська заборгованість за 
вирахуванням відкладеного доходу 

(45 858)  (85 115) 

 (832 085)  (686 218) 

Станом на 31 грудня 2020 року короткострокові зобов’язання Групи перевищують його 
короткострокові  активи на 832 085 тис. грн., станом на 31 грудня 2019 року короткострокові 
зобов’язання Групи перевищували його короткострокові активи на 686 218 тис. грн. 
 
          Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Група понесе фінансові 
збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом 
або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Групу на істотну 
концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а 
також торгову дебіторську заборгованість.  
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року максимальна сума кредитного ризику 
становила: 

(тис. грн.) 

Фінансові активи 
31 грудня 

2020р. 
 

31 грудня 
2019р. 

Торгівельна дебіторська заборгованість, нетто 116 115  85 628 
Грошові кошти та їх еквіваленти  42 221  74 763 
Попередні оплати видані 337 532  336 112 
Інша неторговельна дебіторська заборгованість 79 390  5 340 
 575 258  501 843 

         Група переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з 
надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг 
фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик 
пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань та обмежується сумою грошових коштів 
та їх еквівалентів. 
         Група здійснює торгові операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними клієнтами. 
Політика Групи полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають 
співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає 
формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру 



монiторингу фiнансовоi iнформацiT про клiснтiв на щокварта-llьнiй ocHoBi. Iншi ризикивiдстежуються i ана-гliзуються у кожному конкретному випадку.

_ Станом 3l грудня 2020 року та 31 грулня 20l9 року, розподiл торгiвельноi дебiторськоТ
заборгованостi за строками непогашення був наступним:

До J65 лпiв > 365 Резерв

(muс. ,zрн,)
Чиста BapTicTb

реалiзацii
llб ll5
85 628

З l грулня 2020
3 l грулня 20l9 81 689

l5 7з2

з 9з9:
l 00 383

управлiння капiталом - Полiтика управлiння капiталом FIаправлена на забезпечення iпiдтримання оптимаJIьноi структури капiт*у лп" скорочення загальFlих витрат на капiтал, якi
виникаютЬ, та гнучкОстi у питаНнях доступУ ло ринкiв капiта-гlу.
керiвництво здiйсню€ регулярний монiторr"..iру*rури капiталу i може вносити коригування уполiтику та цiлi управлiння капiталом з ypaxyBunr", .ri, u операцiйному середовицi, тенденцiях
ринку або свосТ стратегiТ розвитку.

40. Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB - Справедлива BapTicTb визначасться яксума, за якою iHcTpyMeHT можна обмiняти пiд час здiйснення оперъцiт мiж обiзнанимиr

зацiкавленими та незаJIежними сторонами, за винятком операuiй примусового продажу аболiквiдацii. ВважастьсЯ, Що балансова BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань iз термiнами
погашення до одного року, за вирахуванням буль-яких очiкуваних коригувань, с Т.

язань.
визнаниХ у консолiДованiЙ фiн/нсовiй звiтностi, приблизно лорiвнюс Тх справедливiй BapTocTi.I

41. Затвердження
I_{я консолiдована

iдованоi фiнансовот звiтностi.

2021 року.
ва звiтнiсть була схвzlлена керiвництвом i затверджена 3l травня

!иректор

Головний бухгалтер
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Додатки: Консолідована фінансова звітність складена відповідно до додатків НП(С)БО 1 
                    «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Додаток 2 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності" 

                                                                                                                                                                                     Дата (рiк, мiсяць, число) 
Пiдприємство   Група "УКРПАЛЕТСИСТЕМ"                                                                                                                                   за ЄДРПОУ 
Територiя              Житомирська                                                                                                                                                                  за КОАТУУ 

Організаційноправова форма господарювання          Приватне підприємство                                                                                       за КОПФГ 
Вид економічної діяльності Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами             за КВЕД 
Середня кількість працівників  2100 
Aдреса, телефон вулиця Березюка, буд. 15, с. Ушомир, Коростенський район, Житомирська обл., 11571 48852 
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2-к), 
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
                                 на 31 грудня 2020  р. 

Форма №1-к Код за ДКУД  1801007 

  Код На початок   На кiнець 

A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 1000 2 034 1 452 

первісна вартість 1001 5 377 4 968 

накопичена амортизація 1002 3 343 3 516 

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  - 

Основні засоби 1010 832 749 1 001 335 

первісна вартість 1011 1 124 956 1 365 502 

знос 1012 292 207 364 167 

Інвестиційна нерухомість 1015  -  - 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  - 

Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  - 

Довгострокові біологічні активи 1020  -  - 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  - 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  - 

Довгострокові фінансові інвестиції:   які обліковуються за методом участі в капіталі   
інших підприємств 1030  -  - 

  інші фінансові інвестиції 1035  -  - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  - 

Відстрочені податкові активи 1045 7 169 6 915 

Гудвіл при консолідації 1055  -  - 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  - 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  - 

Інші необоротні активи 1090 130 991 115 842 

Усього за розділом І 1095 972 943 1 125 544 

   ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 273 312 344 836 

Виробничі запаси 1101 24 860 14 263 

Незавершене виробництво 1102  -  - 

Готова продукція 1103 5 188 4 833 

Товари 1104 243 264 325 740 

Поточні біологічні активи 1110  -  - 

Депозити перестрахування 1115  -  - 

Векселі одержані 1120  -  - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 85 628 116 115 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 336 112 337 532 

з бюджетом 1135 6 411 10 764 

у тому числі з податку на прибуток 1136  -  - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 340 79 390 

Поточні фінансові інвестиції 1160  -  - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 74 763 42 221 

Готівка 1166 4 763 5 569 

Рахунки в банках 1167 531 36 652 

Витрати майбутніх періодів 1170  -  - 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  - 

КОДИ 
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32285225 

1822386000 
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                                                                                                                              Дата (рiк, мiсяць, число) 
ПiдприємствоГрупа "УКРПАЛЕТСИСТЕМ                                                                 за ЄДРПОУ 

(найменування) 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)                                     за Рік 2020
  р. 

                                                 Форма N2-к  Код за ДКУД 1801008 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

     За аналогічний 

Стаття  Код  За звітний  період 

 рядка  період  попереднього року 
1 2  3   4  

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000  9 638 189   12 939 142  

Чисті зароблені страхові премії 2010   -    -  

Премії підписані, валова сума 2011   -    -  

Премії, передані у перестрахування 2012   -    -  

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   -    -  

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   -    -  

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 

2050 ( 8 436 491 ) ( 11 500 639 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   -    -  

Валовий:   прибуток 
2090 

 
1 201 698 

  
1 438 503 

 

  збиток 2095 (  - ) (  - ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105   -    -  

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   -    -  

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   -    -  

Iншi операцiйнi доходи 2120  20 244   916  

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121   -    -  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 

2122   -    -  

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123   -    -  

Адміністративні витрати 2130 ( 74 826 ) ( 49 857 ) 

Витрати на збут 2150 ( 896 445 ) ( 791 784 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 33 460 ) ( 14 522 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181   -    -  

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 

2182   -    -  

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
  прибуток 

2190 

 

217 211 

  

583 256 

 

  збиток 2195 (  - ) (  - ) 

Доход від участі в капіталі 2200   -    -  

Інші фінансові доходи 2220  174 317   18 288  

Інші доходи 2240  5 758   2 923  

Дохід від  благодійної допомоги 2241   -    -  

Фінансові витрати 2250 ( 311 277 ) ( 381 769 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 211 ) ( 93 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
  прибуток 

2290 

 

85 798 

  

222 605 

 

  збиток 2295 (  - ) (  - ) 

КОДИ 
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Дата (рiк, мiсяць, число) 
Пiдприємство    Група "УКРПАЛЕТСИСТЕМ"  за ЄДРПОУ 

(найменування) 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)                                    
за Рік 2020 р. 

                                           
                                                                                                                                         Форма N3-к  Код за ДКУД 

Стаття Код  За звітний період   За аналогічний період 
попереднього року 

1 2  3   4  

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
  Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 

 

11 399 932 

  

15 395 744 

 

Повернення податків і зборів 3005   -    -  

у тому числі податку на додану вартість 3006   -    -  

Цільового фінансування  3010   -    -  

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   -    -  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015  297 620   211 511  

Надходження від повернення авансів 3020  151 694   58 112  

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 
3025 

 
 - 

  
 - 

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   -    -  

Надходження від операційної оренди 3040   -    -  

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   -    -  

Надходження від страхових премій 3050   -    -  

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   -    -  

Інші надходження  3095  9 691   8 733  

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)  3100 ( 10 500 769 ) ( 14 237 396 ) 
Праці 3105 ( 298 274 ) ( 233 586 ) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 ( 81 225 ) ( 63 936 ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 248 236 ) ( 323 296 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 23 958 ) ( 36 944 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 116 422 ) ( 194 368 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 107 856 ) ( 91 984 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 321 257 ) ( 335 888 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 64 044 ) ( 12 145 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 
3150 

( 
 - 

) ( 
 - 

) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - ) 

Інші витрачання  3190 ( 63 350 ) ( 49 021 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195  281 782   418 832  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
 Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій  3200 

 

 - 

  

 - 

 

необоротних активів  3205   -    -  

Надходження від отриманих: відсотків  3215   -    -  

дивідендів  3220   -    -  

Надходження від деривативів 3225   -    -  

Надходження від погашення позик 3230  41 568   27 592  

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 

 
 - 

  
 - 

 

Інші надходження  3250   -    - 

КОДИ 
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                                                                                                                                       Дата (рiк, мiсяць, число) 
Пiдприємство  Група "УКРПАЛЕТСИСТЕМ"                                                                        за ЄДРПОУ 

(найменування) 
 
Консолідований звіт про власний капітал  
                     за Рік 2020 р. 

                                                                                                                     Форма №4-к Код за ДКУД 

Стаття 

Код 
рядка 

Належить власникам материнської компанії  

Неконтрол
ьо- 

вана частка 

Разом 

зареє- 
строва- 
ний 

(пайовий) 
капітал 

капітал 
у 

дооцін- 
ках 

додатковий 
капітал 

резер- 
вний 

капітал

нерозподілений 
прибу- 

ток 
(непокритий 

збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилу- 
чений

капі- 
тал 

всього 

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

 Залишок на 
початок  року 

4000  -  -  -  - 409 474  -  - 409 474 527 410 001 
 
Коригування:  
Зміна 
облікової  
політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Скоригований 
зали шок на 
початок року 4095  -  -  -  - 409 474  -  - 409 474 527 410 001 
 Чистий прибуток  
(збиток) за звітний  
період 

4100  -  -  -  - 69 381  -  - 69 381 (6) 69 375 
 Інший 
сукупний  дохід 
за звітний  
період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Накопичені курсові 
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Розподіл прибутку: 
 Виплати власникам 
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Спрямування 
прибутку  до 
зареєстрованого  
капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Відрахування до  
резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого 
прибутку,  належна 
до бюджету  
відповідно до  
законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого 
прибутку  на 
створення  
спеціальних  
(цільових) 
фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого прибутку 
 на матеріальне  
заохочення 

4225  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

КОДИ 

2021 01 01 

32285225 

1801011 
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Дата (рiк, мiсяць, число) 
Пiдприємство Група "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" за ЄДРПОУ 

(найменування) 
Консолідований звіт про власний капітал                 
                 за         Рік        2019       р. 

              
                                                                                                     Форма №4-к                 Код за 
ДКУД 

Стаття Код 
рядка 

Належить власникам материнської компанії  

Неконтрол
ьо- 

вана 
частка 

Разом 

зареє- 
строва- 

ний 
(пайовий) 

капітал 

капітал 
у 

дооцін- 
ках 

додатковий 
капітал 

резер- 
вний 

капітал 

нерозподілений 
прибу- 

ток 
(непокритий 

збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилу- 
чений 
капі- 
тал 

всього 

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

 Залишок на 
початок  року 4000  -  -  -  - 228 625  -  - 228 625 527 229 152 
 
Коригуванн
я:  Зміна 
облікової  
політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Скоригований 
зали шок на 
початок року 

4095  -  -  -  - 228 625  -  - 228 625 527 229 152 
 Чистий прибуток  
(збиток) за 
звітний  період 4100  -  -  -  - 180 849  -  - 180 849  - 180 849 
 Інший 
сукупний  
дохід за 
звітний  період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Накопичені 
курсові різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Розподіл прибутку: 
 Виплати власникам 
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Спрямування 
прибутку  до 
зареєстрованого  
капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Відрахування до  
резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого 
прибутку,  належна 
до бюджету  
відповідно до  
законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого 
прибутку  на 
створення  
спеціальних  
(цільових) 
фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Сума чистого прибутку 
 на матеріальне  
заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

КОДИ 
2020 01 01 

32285225 

1801011 




