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Актив Прим. Код рядка 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 

1  2 3 3 

I. Необоротні активи        

Нематеріальні активи 6 1000 28 535 37 462 

первісна вартість  1001 98 412 89 755 

накопичена амортизація  1002 (69 877) (52 293) 

Незавершені капітальні інвестиції 7 1005 3 536 6 568 

Основні засоби 7 1010 670 861 777 814 

первісна вартість  1011 1 592 408 1 412 913 

знос  1012 (921 547) (635 099) 

Інвестиційна нерухомість  1015 - - 

Довгострокові біологічні активи  1020 - - 

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

 1030 - - 

інші фінансові інвестиції  1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - 

Відстрочені податкові активи 14 1045 14 155 10 730 

Інші необоротні активи  1090 14 473 13 763 

Усього за розділом I  1095 731 560 846 337 

II. Оборотні активи      

Запаси  1100 1 633 1 285 

виробничі запаси  1101 1 126 1 113 

Товари  1104 507 172 

Поточні біологічні активи  1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 8 1125 1 054 504 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      

за виданими авансами  1130 9 159 4 084 

з бюджетом 8 1135 636 612 

у тому числі з податку на прибуток  1136 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

8, 13 1145 1 222 891 838 390 

Інша поточна дебіторська заборгованість 8 1155 351 279 

Поточні фінансові інвестиції  1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 9 1165 54 280 56 998 

Витрати майбутніх періодів  1170 721 1 036 

Інші оборотні активи 10 1190 9 088 6 555 

Усього за розділом II  1195 1 299 813 909 743 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

 1200 - - 

Баланс  1300 2 031 373 1 756 080 

БАЛАНС СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
Форма №1 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 | 12 |31 
Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГлобалЛоджик Україна» 

  за ЄДРПОУ    
34423473 

Територія: м.Київ, Україна    за КОАТУУ   8038900000 
Організаційно-правова форма господарювання:  Товариство з 
обмеженою відповідальністю 

  за КОПФГ   240 

Вид економічної діяльності: Комп’ютерне програмування   за КВЕД   62.01 
Середня кількість працівників:  51    
Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака    
Адреса:  вул. Миколи Грінченка, 2/1, м.Київ, 03038, Україна   
   

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 Код за ДКУД      1801001 
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 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31 

Підприємство: ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»  за ЄДРПОУ   34423473 
 

 
 
 
 

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

 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І . ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 
 
 

Стаття Прим. 
Код 

рядка 
За звітний 

період  

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1  2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 15 2000 5 502 494    4 537 797 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 16 2050 (4 824 714)  (3 945 982) 

Валовий:      

Прибуток  2090 677 780       591 815 

Збиток  2095                    -                    - 

Інші операційні доходи 17 2120 435          65 366 

Адміністративні витрати 18 2130 (205 419)      (195 633) 

Витрати на збут  2150                     -                     - 

Інші операційні витрати 19 2180 (94 030)        (19 329) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:      

Прибуток  2190 378 766       442 219 

Збиток  2195 -                    - 

Дохід від участі в капіталі  2200    

Інші фінансові доходи 20 2220 4 573            9 265 

Інші доходи 3 2240 10 281                     - 

Фінансові витрати 20 2250 (32 408)        (38 868) 

Втрати від участі в капіталі  2255                     - - 

Інші витрати  2270 (3 920)              (627) 

Фінансовий результат до оподаткування:      

Прибуток  2290 357 292       411 989 

Збиток  2295                    -                    - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 14 2300 (79 554)        (85 837) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 -                    - 

Чистий фінансовий результат:     

прибуток  2350 277 738       326 152 
збиток  2355 - - 
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 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31 

Підприємство: ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»  за ЄДРПОУ   34423473 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2020 р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року  

    
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності     
Надходження від:     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 115 275 4 322 818 
Повернення податків і зборів 3005 - - 
у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування 3010 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - - 
Надходження від повернення авансів 3020 3 394 3 188 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 3 130 8 422 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені) 3035 366 495 
Надходження від операційної оренди 3040 21 35 
Інші надходження 3095 70 31 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (4 659 113)  (3 760 666) 
Праці 3105 (76 239)  (63 376) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (6 835)  (5 476) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (115 986)  (132 601) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (74 568)  (93 608) 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість 3117 (15 000)  (14 263) 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 (26 418)  (24 730) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (11 008) (7 351) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - - 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (5 297)  (1 597) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 - - 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - - 
Інші витрачання 3190 (2 501)  (5 709) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 245 277 358 213 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності    
Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 - - 
необоротних активів 3205 8 122 

Надходження від отриманих:     
відсотків 3215 - - 
дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 
Надходження від погашення позик 3230 9 631 11 137 
Інші надходження 3250 - - 
Витрачання на придбання:     

фінансових інвестицій 3255 - - 
необоротних активів 3260 (106 803)  (185 077) 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. Опис діяльності 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалЛоджик Україна» (далі – «Компанія») було створене 5 липня 
2006 року згідно з рішенням установчих зборів. Основною діяльністю Компанії є розробка та підтримка програмного 
забезпечення. 

Статутний капітал на 100% належить єдиному учаснику - "БОНУС ТЕКНОЛОДЖІ ІНК.", який зареєстрований за 
адресою 07015, Ньюарк, штат Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки. 

Станом на 31 грудня 2020 року в Компанії працювали 42 співробітники (31 грудня 2019 року: 41 співробітник). 

Юридична та фактична адреса Компанії: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 2/1, Україна. 

2. Операційне середовище та економічні умови 

ІТ індустрія України стабільно демонструє високі показники росту. Потреба у діджиталізації бізнес-процесів 
продовжує зростати у всьому світі, що збільшує попит на експертизу інженерів.  

Українська IT галузь у першому півріччі 2020 року відреагувала на глобальні економічні зміни сповільненням 
зростання з 30% до 24%, більшість клієнтів переглянули свої бізнес-процеси та оптимізували їх згідно викликів 
коронакризи. Проте, ефективно подолавши зовнішні та внутрішні виклики, ІТ індустрія дуже скоро поновила свої 
позиції. Це відбулося як завдяки відновленню попиту на глобальному ринку, так  і збереженню високої якості та 
конкурентної ціни, навіть при переході на повністю віддалений режим роботи. 

3. Основа складання фінансової звітності 

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості. Фінансова звітність представлена 
в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн»), якщо не зазначено інше. Вона була 
затверджена до випуску керівництвом Компанії 25 лютого 2021 року. 

Нові стандарти та інтерпретації, що вступили в силу 

При складанні цієї фінансової звітності Компанія вперше застосувала наступні зміни до МСФЗ, що вступили у силу 
у 2020 році: 

 Зміни до МСФЗ 3: Визначення бізнесу; 

 Зміни до МСБО 1 та МСБО 8: Визначення матеріальності; 

 Концептуальна основа складання фінансової звітності; 

 Зміни до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 Реформа базової відсоткової ставки; 

 Зміни до МСФЗ 16: Поступки з оренди, пов’язані з пандемією «COVID-19». 

Застосування цих змін до стандартів та Концептуальної основи не мало впливу на фінансову звітність Компанії, за 
винятком змін до МСФЗ 16. Компанія застосувала практичний прийом МСФЗ 16, який дозволяє обліковувати зміни 
орендних платежів, зумовлені поступками, що безпосередньо пов’язані з пандемією COVID-19, у той самий спосіб, 
у який зазначені зміни відображалися б у обліку відповідно до стандарту, якби вони не являли собою модифікацію 
оренди.  

Описаний вище практичний прийом було застосовано Компанією до усіх поступок з оренди, які відповідають 
наступним критеріям: 

 Зміни орендних платежів призводять до перегляду компенсації за оренду, що в основному є такою самою, 
що й компенсація за оренду безпосередньо напередодні зміни, або меншою за неї; 

 Будь-яка зміна орендних платежів впливає лише на платежі, що первісно належали до сплати 30 червня 
2021 року або раніше; та 

 Суттєвих змін у інших умовах оренди не відбувається. 

У зв’язку з застосуванням практичного прийому, Компанія відобразила у фінансовій звітності за 2020 рік зміни 
орендних платежів на загальну суму 10 281 тис. грн, відобразивши їх як від’ємні змінні орендні платежі у складі 
інших доходів.  
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Компанія не застосовувала достроково стандарти, зміни та тлумачення, що були випущені, але не вступили в силу. 

Майбутні зміни в обліковій політиці  

При складанні цієї звітності за МСФЗ, Компанія застосовувала всі стандарти та інтерпретації, які були чинними 
станом на 31 грудня 2020 року. 

На дату ухвалення цієї  фінансової звітності, перелічені нижче МСФЗ та КІМФЗ інтерпретації були випущені, але не 
застосувалися, оскільки вони набувають чинності після звітної дати. Керівництво вважає, що застосування цих 
стандартів не матиме впливу на фінансову звітність Компанії у наступних періодах:  

Стандарт або зміни Дата набрання 
чинності (з) 

Посилання на Концептуальну основу фінансової звітності – Зміни до МСФЗ 3 1 січня 2022 р. 
Основні засоби: Продаж перед цільовим використанням - Поправки до МСБО 16 1 січня 2022 р. 
Обтяжливі контракти - Витрати на виконання контракту - Зміни до МСБО 37 1 січня 2022 р. 
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» - Перше 
застосування МСФЗ дочірньою компанією 

1 січня 2022 р. 

МСБО 41 Сільське господарство - Оподаткування при оцінці справедливої вартості  1 січня 2022 р. 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійні включені в «10% тест » на припинення 
визнання фінансового зобов'язання 

1 січня 2022 р. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 р. 
Зміни до МСБО 1: Класифікація зобов’язань як поточних та довгострокових 1 січня 2023 р. 

4. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

В процесі застосування облікової політики Компанії, наведеної в Примітці 5, керівництво робить судження, оцінки і 
припущення щодо балансової вартості активів і зобов’язань, яка не може бути визначена з інших джерел. Оцінки 
та відповідні припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за 
існуючих обставин. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 

Оцінки і базові припущення переглядаються на постійній основі. Зміни в оцінках визнаються в тому періоді, в якому 
оцінка була переглянута, якщо зміна впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду і в майбутніх періодах, 
якщо зміна впливає як на поточний, так і на майбутні періоди. 

Судження 

В процесі застосування облікової політики керівництво зробило наступні судження, окрім тих, що включають оцінки, 
які мають найбільший вплив на консолідовану фінансову звітність:  

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство та нормативні акти з питань оподаткування та інших регуляторних питань, включаючи 
валютне та митне законодавство, продовжує змінюватись. Законодавство та нормативні акти не завжди точно 
сформулювані і можуть по-різному тлумачитися місцевими, регіональними та національними органами влади. 
Випадки непослідовного тлумачення законодавства є непоодинокими, відповідно, позиція, яку може зайняти орган 
влади чи суд з деяких питань, не є чітко визначеною та заздалегідь передбачуваною. Керівництво вважає, що 
тлумачення відповідного законодавства, яке воно використало, є правильним і Компанія дотримувалась усіх вимог 
нормативних актів в частині нарахування та сплати податків.  

Оцінки та припущення 

Основні припущення щодо майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на звітну дату, які можуть 
призвести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов’язань впродовж наступного фінансового 
року, розглядаються нижче.   

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) для дебіторської заборгованості 

Компанія застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для дебіторської заборгованості. 
Матриця забезпечення встановлює фіксовані ставки резерву для груп дебіторської заборгованості, що мають 
однаковий ризик дефолту. Матриця забезпечення базується на історичному досвіді Компанії щодо вірогідності 
дефолту контрагентів. Матриця коригується Компанією на кожну звітну дату таким чином, щоб врахувати власний 
історичний досвід кредитних збитків, а також наявну прогнозну інформацію. 

Сума ОКЗ чутлива до зміни обставин та прогнозної інформації. Минулий досвід кредитних збитків Компанії (нуль) 
та прогнозна інформація (згідно звітів Мoody’s) можуть не відповідати фактичному ризику дефолту покупця у 
майбутньому. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років резерв під ОКЗ для дебіторської заборгованості Компанії 
складав нуль гривень. 
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Забезпечення та умовні зобов’язання 

Компанія приділяє значну увагу оцінці та визнанню забезпечень і можливих умовних зобов’язань, пов’язаних із 
судовими процесами або іншими невирішеними претензіями, які підлягають вирішенню шляхом перемовин, 
посередництва, арбітражу або державного врегулювання. Судження необхідні для оцінки вірогідності виникнення 
зобов’язань і для кількісної оцінки вірогідного інтервалу остаточної суми, необхідної для погашення зобов’язань. 
Через властиву процесу оцінки невизначенність, фактичні збитки можуть відрізнятись від первісно оціненого 
забезпечення. Оцінки можуть змінюватись залежно від отримання нової інформації, в першу чергу від внутрішніх 
спеціалістів, або від зовнішніх консультантів, таких як актуарії або юрисконсульти. Зміни в оцінках можуть суттєво 
вплинути на майбутні операційні результати. 

Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, в тій мірі, 
в якій існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, що дозволить використати такі тимчасові різниці за 
даними податкового обліку. Значущі управлінські судження необхідні для визначення суми відстроченого 
податкового активу, котрий може бути визнаний, виходячи із вірогідного часу та розміру майбутнього 
оподатковуваного прибутку, з урахуванням діючої стратегії податкового планування. 

5. Основні принципи облікової політики 

Перерахунок іноземної валюти 

Ця фінансова звітність представлена у національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і 
валютою подання для Компанії. 

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим 
на дату операції.  

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом обміну, який 
встановлює НБУ на відповідну звітну дату. Курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку монетарних 
активів і зобов'язань у функціональну валюту Компанії, включаються до звіту про фінансові результати. 
Немонетарні статті в іноземній валюті, враховані за історичною вартістю, обліковуються за обмінним курсом на 
дату здійснення операції.  

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, що були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю придбання і 
доведення їх до готовності до використання. Собівартість нематеріальних активів включає витрати на прибання, а 
також невідшкодовувані податки (в тому числі і ПДВ). Після первісного визнання, нематеріальні активи оцінюються 
за собівартістю, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та знецінення. Внутрішньо згенеровані 
нематеріальні активи, за виключенням витрат на розробку, не визнаються активами, натомість відповідні витрати 
визнаються в звіті про фінансові результати в періоді, в якому вони були понесені. Строки корисного використання 
нематеріальних активів є обмеженими. 

Нематеріальні активи з визначеним терміном корисної експлуатації амортизуються впродовж періоду їх 
експлуатації та перевіряються на предмет знецінення за наявності індикаторів зменшення корисності. Період та 
метод амортизації нематеріального активу з визначеним терміном корисної експлуатації переглядається як мінімум 
наприкінці кожного фінансового року. Зміни в очікуваному терміні корисної експлуатації чи в очікуваній формі 
споживання майбутніх економічних вигод обліковуються як зміна амортизаційного періоду або амортизаційного 
методу, відповідно до обставин, та розглядаються як зміни у бухгалтерських оцінках. Амортизація нематеріальних 
активів з визначеним терміном корисної експлуатації відображається у складі звіту про фінансовий результат в 
категорії витрат, що відповідає функціональному призначенню нематеріального активу. Строк корисного 
використання нематеріальних активів становить від 2 до 10 років, залежно від типу активу. 

Прибутки або збитки, що виникають в результаті припинення визнання нематеріального активу, оцінюються як 
різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та обліковою вартістю активу, та відображаються у звіті 
про фінансовий результат в момент припинення визнання активу. 

Основні засоби 

Основні засоби включають поліпшення орендованих приміщень, комп’ютерне обладнання, транспортні засоби, 
офісне приладдя та меблі, електричне обладнання, незавершені капітальні інвестиції та активи з права 
користування. Облікова політика, що стосується активів з права користування, наведена у окремому розділі 
«Оренда» Примітки 5. Нижче наведені основні принципи облікової політики щодо усіх основних засобів, за винятком 
активів з права користування. 
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Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення 
корисності.  

При первісному визнанні собівартість основного засобу розподіляється на суттєві компоненти, кожен з яких 
амортизується окремо. Собівартість основних засобів включає витрати на придбання, а також невідшкодовувані 
податки (в тому числі і ПДВ). 

Основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні засоби, якщо очікується, що вони 
будуть використовуватися більше одного звітного періоду. 

Витрати на ремонт, технічне обслуговування та підтримку основних засобів відображаються у витратах того 
періоду, в якому вони були понесені. У більшості випадків витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, 
а заміщені активи списуються. Доходи і збитки, що виникають від списання основних засобів включаються до звіту 
про фінансові результати по мірі виникнення.  

Після проведення кожної технічної експертизи її вартість додається до балансової вартості основних засобів, так 
само як і вартість заміщення, за умови виконання критеріїв визнання. 

Витрати, пов’язані зі створенням основних засобів, капіталізуються як незавершені капітальні інвестиції у складі 
основних засобів. Незавершені капітальні інвестиції включають вартість будівельних робіт, вартість інженерних робіт, 
інші прямі витрати, відповідну частину виробничих накладних витрат, за умови виконання критеріїв капіталізації. Після 
завершення будівництва, його кумулятивна вартість переноситься до відповідної категорії основних засобів. На 
незавершені капітальні інвестиції амортизація не нараховується до моменту завершення будівництва відповідних 
активів і введення їх в експлуатацію. 

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з моменту, коли відповідні активи стають 
придатними до використання. 

Очікувані строки корисного використання активів, застосовані для розрахунку амортизації, були наступними: 

 
Строк корисного використання 

(років) 

Поліпшення орендованих приміщень 
Відповідно до строку договору 

оренди, але не більше ніж 17 
Комп’ютерне обладнання 3-5 
Транспортні засоби 5 
Електричне обладнання 5 
Офісне приладдя та меблі 5 
Інші основні засоби 3-5 

Оцінка залишкового строку корисної експлуатації здійснюється регулярно щодо всіх об’єктів основних засобів. Зміни 
в оцінках обліковуються перспективно. 

Основний засіб знімається з обліку при вибутті або в разі, коли від подальшого використання активу або його 
вибуття не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток, що виникає у зв’язку з припиненням 
визнання активу (розрахований як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), 
включається в звіт про сукупний дохід того періоду, в якому актив знімається з обліку.  

Оренда 

Актив з права користування 

Компанія визнає активи з права користування з дати початку оренди (тобто з дати, коли відповідний актив став 
доступним для використання). Активи з права користування оцінюються за собівартістю з вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення та з коригуванням на переоцінку зобов'язань з 
оренди.  

Собівартість активів з права користування включає суму первісної оцінки орендного зобов’язання (як описано 
нижче), понесені первісні прямі витрати та орендні платежі, зроблені на дату початку оренди або до такої дати, за 
вирахуванням отриманих стимулів до оренди. Собівартість активу з права користування також включає оцінку 
витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і поверненні базового активу, відновленні місця, на якому він 
розташований, або відновленні базового активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди, за винятком 
випадків, коли такі витрати понесені для виробництва запасів. Обов'язок орендаря щодо таких витрат виникає або 
на дату початку оренди, або внаслідок використання базового активу впродовж певного періоду. 

Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом впродовж коротшого з наступних періодів: 
строк оренди або очікуваний строк корисного використання активів. Якщо в кінці терміну оренди право власності 
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на орендований актив переходить до Компанії або якщо первісна вартість активу відображає виконання можливості 
придбання, актив амортизується впродовж очікуваного строку корисного використання.  

Орендні зобов’язання 

На дату початку оренди, Компанія оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не 
сплачених на таку дату. При цьому орендні платежі включають: 

 фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, 
що підлягають отриманню,  

 змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу 
чи ставки на дату початку оренди, 

 суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості, 

 ціну виконання можливості придбання, якщо є обгрунтована впевненість в тому, що Компанія 
скористається такою можливістю та 

 платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію Компанією 
можливості припинення оренди. 

Змінні орендні платежі, що не залежать від індексу або ставки, визнаються як витрати (крім випадків, коли вони 
понесені для виробництва запасів) в тому періоді, в якому настає подія або умова, що призводить до здійснення 
таких платежів.  

При розрахунку теперішньої вартості майбутніх орендних платежів, Компанія використовує ставку додаткових 
запозичень на дату початку оренди, якщо в договорі оренди чітко не зазначена припустима ставка відсотка.  

Після первісного визнання, сума орендних зобов’язань збільшується на суму процентів за такими зобов’язаннями 
та зменшується на суму орендних платежів. Крім того, Компанія проводить переоцінку балансової вартості 
зобов'язань з оренди в разі модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів (наприклад, зміна 
майбутніх виплат, обумовлених зміною індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів) 
або зміни оцінки можливості придбання базового активу. 

Короткострокова оренда і оренда малоцінних активів 

Компанія вирішила застосувати виключення для визнання оренди, які пропонує МСФЗ 16, а саме: оренда 
малоцінних активів та короткострокова оренда (тобто оренда на термін до 12 місяців). Компанія визначила 
вартісний критерій для класифікації активів малоцінними в сумі 30 тис. грн. 

Відповідно, платежі за такими договорами оренди визнаються витратами у звіті про фінансові результати на 
прямолінійній основі впродовж строку дії договору оренди. 

Знецінення нефінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія визначає наявність ознак можливого зменшення корисності активу (чи одиниці, що 
генерує грошові кошти (ОГГК). Якщо виявлено ознаки можливого зменшення корисності активу, то розраховується 
сума очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості 
активу чи ОГГК за вирахуванням витрат на продаж, та вартості при використанні активу. Сума очікуваного 
відшкодування визначається для кожного окремого активу, за винятком активів, що самостійно (тобто незалежно від 
інших активів чи груп активів) не генерують потоки грошових коштів. Такі активи тестуються на знецінення у складі 
ОГГК, до якої вони належать. Коли балансова вартість активу чи ОГГК перевищує суму очікуваного відшкодування, в 
обліку визнається зменшення корисності активу, тобто його вартість зменшується до вартості відшкодування. При 
оцінці вартості при використанні активу, майбутні грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої вартості з 
використанням ставки до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі та ризики, 
властиві активу/ОГГК. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж використовується 
відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються коефіцієнтом оцінки або іншими наявними індикаторами 
справедливої вартості. 

Збитки від зменшення корисності визнаються у складі інших витрат звіту про фінансові результати. 

На кожну звітну дату Компанія визначає наявність ознак того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності 
активів/ОГГК більше не існують чи зменшились. Якщо виявлено такі ознаки, то Компанія визначає суму очікуваного 
відшкодування активу чи ОГГК. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються лише у випадку, коли 
відбулася зміна в оцінці, яка використовувалась для визначення суми очікуваного відшкодування активу/ОГГК з 
моменту останнього визнання збитку від зменшення корисності. При цьому балансова вартість активу/ОГГК 
збільшується до суми його/її очікуваного відшкодування. Збільшена вартість активу не може перевищувати балансову 
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вартість, що була б визначена за вирахуванням амортизації, якщо б в минулому не було визнано збиток від 
зменшення корисності активу чи ОГГК. Таке сторнування визнається у звіті про фінансовий результат за період. 

Запаси  

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

Собівартість запасів включає витрати на придбання. Вартість вибуття запасів визначається за методом ФІФО 
(перше надходження – перше вибуття). 

Чиста вартість реалізації – це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені 
витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 

Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка  

Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що надалі оцінюються за амортизованою 
собівартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від: установлених договорами характеристик 
грошових потоків та бізнес-моделі Компанії з управління відповідними фінансовими активами. За винятком торгової 
дебіторської заборгованості, що не має значного компоненту фінансування, Компанія при первісному визнанні 
оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю плюс, для активів, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, витрати на операцію. 

При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції (згідно з 
визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного 
компоненту фінансування або якщо щодо неї Компанія застосувала практичний прийом згідно з МСФЗ 15.  

Для того щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, котрі є виключно 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 

Бізнес-модель Компанії з управління фінансовими активами визначає, яким шляхом будуть згенеровані грошові 
потоки від фінансового активу: або шляхом одержання договірних грошових потоків, або шляхом продажу 
фінансового активу, або у будь-який з цих способів. 

Подальша оцінка 

З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії: 

 фінансовий актив, що надалі оцінюється за амортизованою собівартістю (боргові інструменти); 

 фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією накопиченого 
прибутку або збитку (боргові інструменти); 

 фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації накопиченого 
прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу); 

 фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2020 років, фінансові активи Компанії складались виключно із фінансових активів, що 
оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). 

Компанія оцінює фінансовий актив за амортизованою собівартістю, у разі дотримання наступних умов:  

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових потоків; 
і 

 договірні умови фінансового активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 

Фінансовий актив, що обліковується за амортизованою собівартістю після первісного визнання оцінюється за 
методом ефективного відсотка та перевіряється на предмет зменшення корисності. Прибутки або збитки від 
припинення визнання, модифікації або зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати. 
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Припинення визнання 

Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу або частини групи однорідних 
фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли: 

 спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 

 Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу або бере 
на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком кінцевим одержувачам; та 
або (а) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, або 
(б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигод від володіння фінансовим 
активом, але передає контроль над активом. 

Коли Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну угоду, вона оцінює 
чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. Якщо Компанія в основному 
не передає та не залишає за собою всіх ризиків та вигод від володіння переданим активом, і зберігає за собою 
контроль над переданим активом, то Компанія продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї подальшої 
участі. В такому разі Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив та відповідне зобов'язання 
оцінюються на основі, що відображає права та обов'язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь Компанії 
набуває форми гарантії за переданим активом, то частка подальшої участі Компанії є меншою з наступних сум: 
(i) балансова вартість активу та (ii) максимальна сума компенсації, яку  Компанія може бути вимушена сплатити. 

Зменшення корисності фінансових активів 

Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, окрім фінансових активів за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки - це різниця між усіма договірними 
грошовими потоками та грошовими потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована за первісною 
ефективною ставкою відсотка. При розрахунку резерву враховуються грошові потоки від реалізації утримуваної 
застави або іншого засобу покращення кредитної якості фінансового інструменту, що є невід'ємною частиною умов 
договору. 

Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за 
фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Компанія оцінює резерв 
під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 
Якщо кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то 
Компанія використовує ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) впродовж очікуваного строку існування 
фінансового інструмента. 

Для торговельної дебіторської заборгованості та договірних активів Компанія застосовує спрощений підхід до 
оцінки резерву очікуваних кредитних збитків. Відповідно до цього підходу, Компанія не відслідковує зміну в 
кредитних ризиках, натомість Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк існування фінансового активу 
на кожну звітну дату. Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує історичний досвід кредитних 
збитків Компанії, скоригований на прогнозну інформацію відносно дебіторів або змін в економічному середовищі. 

Фінансові зобов’язання 

Визнання та оцінка  

Фінансові зобов'язання класифікуються як фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, кредити та позики отримані, кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є 
інструментами ефективного хеджування. Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному 
визнанні. Всі фінансові зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за мінусом, у 
випадку кредиторської заборгованості, а також кредитів та позик отриманих, прямих витрат на операцію. 

Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і орендні зобов’язання. 

Після первісного визнання торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення 
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Амортизована вартість 
розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операцію, дисконтів та премій. 

Оцінка орендних зобов’язань описана в розділі «Оренда» основних принципів облікової політики. 
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Припинення визнання 

Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) тоді, коли воно 
погашене (анульоване), тобто коли визначене в договорі зобов’язання виконане, скасоване або термін його дії 
закінчився.  

Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно змінених умовах, 
або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна заміна зобов’язання або зміна умов 
відображаються як припинення визнання первісного фінансового зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а 
різниця у балансовій вартості зобов’язань визнається в прибутках та збитках. 

Взаємозалік фінансових інструментів 

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань проводиться, та відповідна чиста сума відображається 
у фінансовій звітності, якщо і тільки якщо: 

 існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей; та 

 Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити відповідне 
зобов’язання одночасно. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності включають в себе: грошові кошти на поточних рахунках в 
банках, а також короткострокові депозити зі строком погашення до трьох місяців. 

Для цілей подання у звіті про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів 
та короткострокових депозитів за виключенням банківських овердрафтів, якщо такі є. 

Забезпечення 

Забезпечення визнається л тоді, коли Компанія має поточне зобов’язання в результаті минулих подій, існує висока 
ймовірність того, що для погашення зобов’язань буде необхідний відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, і може бути зроблена достовірна оцінка суми зобов’язань. Коли Компанія очікує, що частину або всю суму 
забезпечення буде відшкодовано, наприклад, за договором страхування, сума відшкодування визнається як 
окремий актив, але лише тоді, коли існує цілковита впевненість, що відшкодування буде отримано. Витрати, 
пов’язані із будь-яким із забезпечень, визнаються у звіті про фінансовий результат з урахуванням відшкодування, 
якщо таке є.  

Якщо ефект вартості грошей у часі є суттєвим, забезпечення дисконтуються, використовуючи поточну ставку до 
оподаткування, що відображає, якщо необхідно, ризики, притаманні зобов’язанню. Якщо використовується метод 
дисконтування грошових потоків, збільшення зобов’язань у зв’язку зі скороченням періоду дисконтування 
включається до фінансових витрат. 

Дивіденди 

Дивіденди визнаються у зобов'язаннях і вираховуються з капіталу в тому періоді, в якому вони оголошені. 
У звітному періоді нарахування та виплата дивідендів не здійснювалась. 

Дохід від договорів з клієнтами  

Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли контроль над товарами або послугами перейшов до 
покупця, та у сумі, що відображає компенсацію, на яку Компанія очікує мати право в обмін на товари або послуги, 
надані клієнтам. Компанія прийшла до висновку, що в договорах з клієнтами вона виступає як принципал, оскільки 
вона контролює товари та послуги до моменту передачі їх клієнтам. Договори з клієнтами не містять змінної частини 
винагороди (можливості повернення товарів, знижок тощо) та можливості отримання негрошової компенсації.  

Компанія вирішила застосувати практичний прийом, передбачений МСФЗ 15, та не виділяти фінансовий елемент 
з суми компенсації, належної до сплати покупцями, якщо Компанія отримує короткострокові аванси від покупців. 

Наступні критерії визнання мають дотримуватися до того, як дохід буде визнано: 

Дохід від надання послуг 

Дохід від надання послуг, що є основним видом діяльності або пов’язаним з основною діяльністю, визнається в 
періоді надання таких послуг та відображається у складі чистого доходу від реалізації послуг. Для послуг, за якими 
визначено конкретний обсяг робіт у кількісному вимірі (як правило, у годинах), дохід оцінюється та визнається на 
основі фактичного споживання послуг покупцем. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій 
(операцій) за визначений період часу, дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період. 
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Залишки за договорами 

Договірний актив  

Договірний актив - це право суб’єкта господарювання на компенсацію за товари та послуги, надані клієнту. Якщо 
Компанія здійснює передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того, як 
настане дата сплати такої компенсації, Компанія відображає договір в обліку як договірний актив, за винятком будь-
яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість - це право Компанії на компенсацію, яке є безумовним (тобто щоб настала дата сплати 
такої компенсації, необхідний лише плин часу). Облік дебіторської заборгованості більш детально описаний в 
розділі «Фінансові активи» основних принципів ооблікової політики. 

Договірне зобов’язання  

Договірне зобов’язання - це зобов'язання Компанії передати товари або послуги клієнту, за які Компанія отримала 
компенсацію (або настав час сплати такої суми) від клієнта. Договірні зобов’язання визнаються у складі доходів, 
коли Компанія виконує відповідне зобов’язання за договором (тобто передає контроль над відповідними товарами 
або послугами покупцеві). 

Фінансові доходи 

До фінансових доходів відносяться процентні доходи, нараховані на залишки грошових коштів на депозитних, 
розрахункових та інших рахунках, відкритих у банківських установах, а також процентні доходи від застосування 
методу ефективного відсотка щодо фінансових активів. 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Податкові активи та зобов’язання по поточному податку на прибуток оцінюються у сумі, що очікується до 
відшкодування від податкових органів чи до сплати податковим органам. Нарахування поточного податку на 
прибуток Компанії здійснюється відповідно до податкового законодавства України та базується на 
оподатковуваному доході та податкових витратах, відображених Компанією у податкових деклараціях. Керівництво 
періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове 
законодавство є об’єктом різних тлумачень, і при необхідності нараховує зобов’язання. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток розраховується з використанням методу балансових зобов’язань шляхом 
визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою 
вартістю для цілей фінансової звітності.  

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, крім різниць, що 
виникають в результаті первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, яка не має під час здійснення 
жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, та 
податковими збитками, коли існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо 
використати такі тимчасові різниці, крім випадків, коли відстрочений податковий актив виникає в результаті 
первісного визнання активу чи зобов’язання в операції, яка під час здійснення не впливає ні на обліковий, ні на 
оподатковуваний прибуток (податковий збиток). 

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату та визнається тільки в 
тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна 
реалізувати відстрочений податковий актив. Невизнаний відстрочений податковий актив переоцінюється на кожну 
дату звітності та визнається в тій мірі, в якій з’являється ймовірність, що майбутній оподатковуваний прибуток 
дозволить використати такий актив.  

Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються за ставками податку, застосування яких очікується при 
реалізації (використанні) активу або погашенні зобов’язання. Такі очікування базуються на ставках податку і 
положеннях податкового законодавства, що вступили або практично вступили в дію до звітної дати.  

Компанія проводить взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань тільки в 
тому разі, якщо існує юридично закріплене право заліку поточних податкових активів в рахунок поточних податкових 
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зобов’язань; та відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податку на 
прибуток, що нараховується до сплати/відшкодування у розрахунках з одним податковим органом. 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати, зобов’язання та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, окрім 
наступних випадків: 

 коли податок на додану вартість, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковими 
органами, в такому випадку податок на додану вартість визнається у вартості придбання активу або як частина 
витрат; 

 дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, а також аванси надані та отримані, включають суму 
податку на додану вартість. 

Умовні зобов’язання 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності якщо немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов’язання та/або суму зобов’язання не 
можна оцінити достатньо достовірно. Якщо можливість будь-якого вибуття при погашенні не є віддаленою, сума 
таких умовних зобов’язань розкривається у фінансовій звітності. 

6. Нематеріальні активи (статті 1000, 1001, 1002) 

Рух нематеріальних активів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2020 року, представлений наступним чином: 

Первісна вартість:  

На 1 січня 2019 р.  63 944 

Надходження 28 762 

Вибуття (2 951)  

На 31 грудня 2019 р.  89 755 

Надходження 13 635 

Вибуття (4 978)  

На 31 грудня 2020 р.  98 412 

   

Амортизація:  

На 1 січня 2019 р.   (36 965)  

Амортизаційні відрахування  (18 279)  

Вибуття амортизації 2 951 

На 31 грудня 2019 р.  (52 293)  

Амортизаційні відрахування  (22 562) 

Вибуття амортизації 4 978 

На 31 грудня 2020 р.  (69 877) 

  

Чиста балансова вартість:  

На 1 січня 2019 р.  26 979 

На 31 грудня 2019 р.  37 462 

На 31 грудня 2020 р. 28 535 

Нематеріальні активи складались з ліцензій на програмне забезпечення. Станом на 31 грудня 2020 року 
нематеріальні активи з первісною вартістю у сумі 33 539 тис. грн були повністю замортизовані, але продовжували 
використовуватися Компанією (31 грудня 2019 року: 30 710 тис.грн). 

7. Основні засоби та Незавершені капітальні інвестиції (рядки 1005, 1010) 

  
31 грудня  

2020 р. 
31 січня  

2019 р. 
Основні засоби, залишкова вартість (стаття 1010) 670 861 777 814 
Незавершені капітальні інвестиції (стаття 1005) 3 536 6 568 
Всього 674 397 784 382 
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Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2020 року, представлений наступним чином: 

  

Поліпшення 
орендованих 

приміщень 

Комп'ютерне 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Офісне 
приладдя 
та меблі 

Електричне 
обладнання 

Інше АПК* НКІ** Всього 

Первісна вартість: 
  

  
   

На 1 січня 2019 р. 98 900 304 734 1 095 107 956 5 932 3 623 662 842 6 203 1 191 285 
Надходження 40 596 94 025  - 24 317  -  - 76 422 1 982 237 342 
Трансфери 1 617  -  -  -  -  - - (1 617)  - 
Вибуття (6) (5 353)  - (1 461)  - (91) (2 235) - (9 146) 

На 31 грудня 2019 р. 141 107 393 406 1 095 130 812 5 932 3 532 737 029 6 568 1 419 481 
Надходження 33 979 72 190  - 15 378 2 772  - 65 755 124 190 198 
Трансфери 297 - - - 2 499 - - (2 796) - 
Вибуття (136) (11 462)  - (642)  - - (1 135) (360) (13 735) 

На 31 грудня 2020 р. 175 247 454 134 1 095 145 548 11 203 3 532 801 649 3 536 1 595 944 

          

Накопичений знос:          

На 1 січня 2019 р. (35 402) (186 011) (456) (59 828) (4 863) (1 622) (108 264) - (396 446) 
Амортизація (24 568) (73 525) (219) (17 112) (625) (460) (130 943)  - (247 452) 
Вибуття 5 5 087  - 1 441  - 31 2 235  - 8 799 

На 31 грудня 2019 р. (59 965) (254 449) (675) (75 499) (5 488) (2 051) (236 972) - (635 099) 
Амортизація (43 463) (85 996) (219) (19 432) (906) (579) (148 976)  - (299 571) 
Вибуття 62 11 303  - 623  -  - 1 135  - 13 123 

На 31 грудня 2020 р. (103 366) (329 142) (894) (94 308) (6 394) (2 630) (384 813) - (921 547) 

Чиста балансова вартість:         

На 1 січня 2019 р. 63 498 118 723 639 48 128 1 069 2 001 554 578 6 203 794 839 

На 31 грудня 2019 р. 81 142 138 957 420 55 313 444 1 481 500 057 6 568 784 382 

На 31 грудня 2020 р. 71 881 124 992 201 51 240 4 809 902 416 836 3 536 674 397 

 
*АПК – Активи з права користування 
**НКІ – Незавершені капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби з первісною варстістю у сумі 261 386 тис. грн були повністю 
замортизовані, але продовжували використовуватися Компанією (31 грудня 2019 року: 191 799 тис. грн). 

8. Дебіторська заборгованість (рядки 1125, 1135, 1145, 1155) 

У наступній таблиці наведено торгову та іншу дебіторську заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2019 та 
2020 років:  

  
31 грудня  

2020 р. 
  

31 грудня  
2019 р. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125) 1 054    504  
Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1135) 636    612  
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків (стаття 
1145) (Примітка 13) 1 222 891   838 390  
Інша поточна дебіторська заборгованість (стаття 1155) 351    279  

Всього 1 224 932   839 785  

Торгова та інша дебіторська заборгованість в основному погашається впродовж 30 - 180 днів.  

У наступній таблиці наведено аналіз торгової дебіторської заборгованісті за строками погашення: 

  Всього 
Не прострочена 
та не знецінена 

Прострочена, але не знецінена 

< 30 днів 30-90 днів 90-120 днів >120 днів 
31 грудня 2020 р.  1 223 945 1 223 945 - - - - 
31 грудня 2019 р.   838 894  833 898  1 831 2 895 43 227 

Відсоток резервування під очікувані кредитні збитки: 

31 грудня 2020 р.  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
31 грудня 2019 р.  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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9. Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) 

  
31 грудня 

2020 р. 
  

31 грудня 
2019 р. 

Грошові кошти на поточних рахунках в банках (і) 54 799   57 544 
Резерв під очікувані кредитні збитки (519)   (546) 

Всього 54 280   56 998 

(і) Грошові кошти на поточних рахунках в банках 

Компанія має поточні рахунки в українських банках із задовільним кредитним рейтингом. На залишок коштів на цих 
рахунках у національній валюті нараховуються відсотки за ставкою від 3% до 8% річних (2019 рік: від 8% до 14,6% 
річних).  

10. Інші оборотні активи (рядок 1190) 

Станом на 31 грудня 2020 року інші оборотні активи складались із короткострокових безвідсоткових позик, виданих 
фізичним особам, в сумі 7 926 тис. грн (31 грудня 2019 року: 5 801 тис. грн) та із непідтвердженого податкового 
кредиту з податку на додану вартість в сумі 1 162 тис. грн (31 січня 2019 року: 754 тис. грн). 

11. Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) та Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) та інші поточні зобов’язання 
(рядок 1690) включали в себе головним чином зобов’язання з оренди офісних приміщень. Зобов’язання 
представлені за амортизованою вартістю, розрахованою із застосуванням середньозваженої ставки запозичення 
у розмірі 7% річних. 

Орендні зобов’язання та зміни у них впродовж періоду вказані нижче:  
 

2020 р. 2019 р.  
  

Станом на 1 січня   433 146 549 957 
Збільшення за період 63 066 72 478 

Фінансові витрати за період (Примітка 20) 30 842 31 763 

Вплив зміни валютного курсу гривні до долару США 79 548 (74 212) 

Погашення заборгованості (173 005) (146 840) 

Станом на 31 грудня 433 597 433 146  
  

Короткострокова частина 181 735 137 886 
Довгострокова частина 251 862 295 260 
Всього 433 597 433 146 

У 2020 році загальна сума оплат за договорами оренди становила 173 005 тис. грн (2019 рік: 146 886 тис. грн). 
Інформація про строки погашення орендних зобов’язань наведена у Примітці 23. 

Компанія визнала у звіті про фінансові результати наступні витрати, що стосуються оренди: 

 2020 р. 2019 р. 
 

  
Амортизація активів з права користування (Примітка 6) 148 976 130 943 

Фінансові витрати (Примітка 20) 30 842 31 763 

Витрати на оренду малоцінних активів  851 46  

Всього 180 669 162 752 
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12. Кредиторська заборгованість (рядки 1615, 1620, 1630) 

У наступній таблиці наведено торгову та іншу кредиторську заборгованість Компанії: 

  
31 грудня 

2020 р. 
31 січня 

2019 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) 8 481 15 074  
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1620) 25 207 14 503 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (рядок 1630) 8 302 3 

Всього 41 990  29 580  

На кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються, і вона, як правило, погашається впродовж 30 днів. 
Станом на 31 грудня 2020 року сума кредиторської заборгованості, деномінованої в іноземній валюті, становила 
1 269 тис. грн, станом на 31 грудня 2019 року вся кредиторська заборгованість Компанії була деномінована в 
гривнях. 

13. Розрахунки з пов'язаними сторонами (рядок 1145) 

Пов’язаними сторонами, зокрема, є підприємства, що знаходяться під контролем або суттєвим впливом кінцевих 
власників Компанії, управлінський персонал Компанії та інші юридичні та фізичні особи, що відповідають 
визначенню пов’язаних сторін за МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони». 

У 2020 році ключовий управлінський персонал Компанії був представлений 4 особами (2019 рік: 4 особи). 
Винагорода ключового управлінського персоналу в 2020 році, включаючи заробітну плату, премії, заохочувальні 
виплати і соціальні внески, склала 22 761 тис. грн (2019 рік: 20 940 тис. грн) і була включена до складу 
адміністративних витрат. 

Залишки за розрахунками Компанії з пов’язаними сторонами були наступними: 

Активи 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 
Компанії під спільним контролем     
Дебіторська заборгованість за надані послуги з розробки та тестування 
програмного забезпечення 1 218 488 828 292 
Дебіторська заборгованість (компенсація купівельної ціни обладнання згідно 
договорів комісії) 4 206  9 736  
Дебіторська заборгованість (комісійна винагорода) 197  362  
Разом  1 222 891 838 390 
Резерв під очікувані кредитні збитки -  -  
Всього (рядок 1145 балансу) 1 222 891 838 390 

Операції Компанії з пов’язаними сторонами включали наступне: 

  2020 р. 2019 р. 
Дохід від надання послуг з розробки та тестування програмного забезпечення 5 494 165 4 531 142 
Комісійна винагорода 479 597 
 

Умови операцій з пов'язаними сторонами 

(i) Дохід від надання послуг та торгова дебіторська заборгованість  

Торгова дебіторська заборгованість пов'язаних сторін є незабезпеченою і безпроцентною і, як правило, 
погашається грошовими коштами у строк до двох місяців. Резерв під очікувані кредитні збитки за торговою 
дебіторською заборгованістю від пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2020 та 2019 років складав нуль гривень. 

14. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з наступного: 

  2020 р. 2019 р. 

Поточний податок 82 979 100 437 
Пільги з відстроченого податку  (3 425) (14 600) 
Всього 79 554 85 837 
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Відстрочений податок оцінюється за податковою ставкою, яка діяла на 31 грудня 2019 та 2020 років, а саме 18%.  

Звірка між податком на прибуток, відображеним у цій фінансовій звітності, і прибутком до оподаткування, 
помноженим на нормативну ставку податку за рік, що закінчився 31 грудня, є наступною: 

 2020 р. 2019 р. 

Прибуток до оподаткування 357 292 411 989 
Теоретичні витрати з податку на прибуток за діючою ставкою  64 313 74 158 
Податковий ефект статей, які не включаються для цілей оподаткування 15 241 11 679 

Витрати з податку на прибуток 79 554 85 837 

Внаслідок певних відмінностей у правилах податкового обліку і бухгалтерського обліку за МСФЗ виникають 
тимчасові різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності та їх вартістю 
для цілей визначення бази оподаткування. Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць наведено нижче:  

 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Пільги/ 

(витрати) 
Пільги/ 

(витрати) 

 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 
1 січня     
2019 р. 2020 р. 2019 р. 

Відстрочені податкові активи           
Основні засоби (іі) 6 251 540 - 5 711 540 
Нематеріальні активи (іі) 6 035 4 033 2 088 2 002 1 945 
Торгова та інша кредиторська 
заборгованість (і) - 489 103 (489) 386 
Забезпечення (ііі) 1 869 5 668 - (3 799) 5 668 
Відстрочені податкові активи 14 155 10 730 2 191 3 425 8 539 

Відстрочені податкові зобов'язання        
Основні засоби (іі) -  -      (6 061) - 6 061  
Відстрочені податкові зобов'язання - -  (6 061) - 6 061  

Пільги / (витрати) з відстроченого 
податку      3 425 14 600 

Чистий відстрочений податковий 
актив / (зобов'язання) 14 155 10 730  (3 870)    

Тимчасові різниці по суті являють собою наступне: 

(i) Торгова та інша кредиторська заборгованість – відмінності в періоді визнання та принципах оцінки. 

(ii) Основні засоби та нематеріальні активи – відмінності в оцінці строку корисного використання, різниці в 
принципах капіталізації, різна вартісна основа тощо. 

(iii) Забезпечення – відмінності в періоді визнання витрат. 

15. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000) 

  2020 р. 2019 р. 

Дохід від реалізаціі робіт та послуг (іноземні замовники) 5 494 644 4 531 142 
Дохід від реалізаціі робіт та послуг (вітчизняні замовники) 7 850 6 655 
Всього 5 502 494 4 537 797  

У 2019 та 2020 роках 99% всього доходу Компанії від реалізації послуг було отримано від іноземних замовників, що 
є пов’язаними сторонами (Примітка 13). У 2020 році дохід від чотирьох індивідуально значущих покупців склав 
5 456 808 тис. грн, що відповідає 99% від всього доходу від реалізації робіт та послуг (2019 рік: 4 517 093 тис. грн 
або 99%). 
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16. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) 

 2020 р. 2019 р. 

Послуги з розробки та тестування програмного забезпечення, обробки даних та 
надання консультацій з питань інформатизації 4 109 357 3 367 690 
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 322 133 265 731 
Комунальні послуги та витрати, пов’язані з винайманням приміщень 96 096 99 079 
Дорожні витрати та витрати на проживання, пов'язані з наданням Компанією послуг 
замовникам 9 745 69 569 
Заробітна плата 52 568 48 183 
Матеріали та ремонтні роботи 4 709 19 489 
Інші витрати 230 106 76 241 
Всього собівартість 4 824 714 3 945 982 

17. Інші операційні доходи, чиста вартість (рядок 2120) 

  2020 р. 2019 р. 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 8 - 
Прибуток від курсових різниць - 64 549 
Інші доходи 427 817 
Всього 435 65 366 

18. Адміністративні витрати (рядок 2130) 

 2020 р. 2019 р. 

Консультаційні та інші професійні послуги  138 583 134 279 
Заробітна плата і пов’язані нарахування 63 597 43 809 
Проведення ділових зустрічей та представницькі витрати  1 920 13 390 
Витрати пов’язані з подорожами  527 2 605 
Інші витрати 792 1 550 

Всього 205 419 195 633 

Вартість обов’язкового аудиту включено до складу консультаційних та інших професійних послуг. Ця стаття також 
включає вартість послуг з діагностики та тестування контрольного середовища та загальних консультацій, наданих 
компаніями мережі Ернст енд Янг Глобал Лімітед. 

19. Інші операційні витрати, чиста вартість (рядок 2180) 

  2020 р. 2019 р. 

Збиток від курсових різниць 69 051 - 
Податки та збори 24 837 18 901 
Інші витрати 142 428 
Всього 94 030 19 329 

20. Фінансові доходи та фінансові витрати, чиста вартість (рядки 2220, 2250) 

Фінансові доходи (рядок 2220) за рік, що закінчився 31 грудня включали наступне: 

 2020 р. 2019 р. 

Процентні доходи за депозитами та іншими рахунках в банках  3 130 8 422 
Амортизація дисконту за гарантійними платежами з оренди (і) 1 443 843 
Всього 4 573 9 265 

Фінансові витрати (рядок 2250) за рік, що закінчився 31 грудня включали наступне: 

  2020 р. 2019 р. 

Амортизація дисконту за зобов'язаннями з оренди (Примітка 11) 30 842 31 763  
Збиток при первісному визнанні гарантійного платежа з оренди (і)  1 566 7 042  
Інші - 63  
Всього 32408 38 868  
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(і) У 2020 році Компанія зробила оплату гарантійного платежу за новими та пролонгованими договорами оренди 
приміщень в сумі 3 635 тис. грн додатково до гарантійних платежів в сумі 13 465 тис.грн, що вже були сплачені 
станом на 31 грудня 2019 року. По завершенню періоду оренди (2024 рік), усі ці гарантійні платежі мають бути 
повернуті Компанії у грошовій формі. Компанія відобразила відповідні фінансові активи за амортизованою вартістю 
(застосувавши ставки дисконтування у розмірі від 17% до 22% річних) із визнанням збитку від первинного визнання 
за усі періоди в сумі 8 608 тис. грн (2020 рік: 1 566 тис. грн; 2019 рік: 7 042 тис. грн) у складі фінансових витрат та 
доходу від застосування методу ефективного відсотку за всі періоди в сумі 2 286 тис.грн (2020 рік: 1 443 тис. грн; 
2019 рік: 843 тис. грн) у складі фінансового доходу.  

21. Власний капітал 

Статутний капітал 

Статутний капітал Компанії складає 4 178 135 гривень і повністю належить материнській компанії – "БОНУС 
ТЕКНОЛОДЖІ ІНК.". Станом на 31 грудня 2019 та 2020 років, статутний капітал був повністю сплачений учасником 
Компанії. 

Оголошені дивіденди 

Впродовж 2019 та 2020 років Компанія не розподіляла прибуток у вигляді дивідендів. 

Нерозподілений прибуток 

Відповідно до законодавства України, Компанія може направити поточні прибутки або на виплату дивідендів, або 
на поповнення інших резервів, як зазначено в статуті. Наступне використання резервів може бути законодавчо 
обмежено; суми, направлені на поповнення резервів, переважно мають бути використані на цілі, вказані, коли таке 
направлення відбувається. Розподіл прибутків українськими підприємствами відбувається із поточних або 
накопичених нерозподілених прибутків, але не із створених резервів. 

22. Договірні та умовні зобов’язання  

Судові процеси 

В ході ведення бізнесу Компанія час від часу виступає позивачем та відповідачем у судових справах. Керівництво 
вважає, що остаточний розмір зобов’язань, що можуть виникнути внаслідок цих судових процесів та спорів, не 
матиме значного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії в майбутньому. 

Дотримання податкового законодавства 

Компанія здійснює операційну діяльність в Україні, а відтак до більшості операцій застосовуються норми 
податкового законодавства України. Невизначеність та непослідовність у встановленні й тлумаченні українського 
податкового законодавства підвищує ризик додаткових податкових зобов’язань та штрафів, які податкові органи 
можуть нарахувати Компанії. В процесі своєї діяльності Компанія здійснює транзакції з пов’язаними сторонами. 
Керівництво Компанії вважає, що має достатньо підтверджень відповідності вимогам законодавства із 
трансфертного ціноутворення та вважає, що ризик штрафних санкцій для Компанії не є вищим, ніж для інших 
компаній в Україні. 

Зобов’язання з оренди – Компанія як орендар 

Майбутні мінімальні орендні платежі за угодами невідмовної оренди офісних приміщень, які були укладені 
Компанією на відповідну звітну дату, але не вступили в силу, представлені нижче: 

  
31 грудня     

2020 р. 
31 грудня     

2019 р. 
Впродовж одного року - 8 453 
Більше одного року - 54 009 
Всього - 62 462 

23. Управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Компанії включають торгову дебіторську та кредиторську заборгованості, 
зобов’язання з орендних платежів та грошові кошти, які виникають безпосередньо в результаті операційної 
діяльності. Управління фінансовими ризиками здійснює фінансова служба Компанії. Основними ризиками, 
пов’язаними з фінансовими інструментами Компанії, є ризик ліквідності, валютний ризик та кредитний ризик. 
Підходи до управління кожним із цих ризиків стисло викладені нижче. 
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Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності, який притаманний діяльності Компанії, виникає у разі недостатності ліквідних активів для 
виконання зобов’язань, за якими настають терміни погашення. Для управління цим ризиком Компанія  аналізує свої 
активи та зобов’язання за строками погашення і планує грошові потоки залежно від очікуваних термінів виконання 
зобов’язань за відповідними інструментами. 

У таблиці нижче представлені дані щодо термінів погашення фінансових зобов’язань Компанії на підставі 
договірних недисконтованих платежів: 

31 грудня 2020 р. 
До 3 

місяців 
Від 3 до 

12 місяців 
Від 1 до 5 

років 
Більше 5 

років Всього 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 
(рядки 1615, 1620, 1630) 41 990 - - - 41 990 
Інші довгострокові зобов'язання  - - 334 523 - 334 523 
Інші поточні зобов'язання  55 781 159 990 - - 215 771 
Всього 97 771 159 990 334 523 - 592 284 

31 грудня 2019 р.     
 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 
(рядки 1615, 1620, 1630) 

                  
29 580  

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                  
29 580  

Інші довгострокові зобов'язання  -  -   399 663   -   399 663 
Інші поточні зобов'язання  40 592  121 777   -   -   162 369 
Всього 70 172 121 777 399 663 - 591 612 

Валютний ризик 

Компанія проводить свої операції переважно в наступних валютах: українська гривня, долар США та євро. Обмінні 
курси цих валют по відношенню до гривні, що встановлені Національним банком України, були наступними:  

 дол. США  Євро 
на 31 грудня 2020 р. 28,27  34,74 
на 31 грудня 2019 р. 23,69  26,42 

Валютний ризик, який потенційно може мати найбільший вплив на фінансовий результат Компанії, пов’язаний із 
наявністю торгової дебіторської заборгованості та поточним і довгостроковим зобов’язаннями з оренди офісів, 
частина з яких номінована в іноземній валюті. Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають 
постійний моніторинг динаміки валютних курсів на валютних ринках. 

Наступна таблиця демонструє чутливість Компанії (у зв’язку зі зміною справедливої вартості монетарних активів 
та зобов’язань) до обгрунтовано можливої зміни обмінного курсу, за умови постійного значення інших змінних: 

31 грудня 2020 р. 
Збільшення / (зменшення) 

курсу валюти 
Вплив на результат до 

оподаткування 
Зміна курс долар США / гривня 15% (62 054) 
Зміна курс долар США / гривня -12% 49 643 
   

Зміна курс євро / гривня 16% 1 175 
Зміна курс євро / гривня -14% (1 028) 
   

31 грудня 2019 р.   
   

Зміна курс долар США / гривня 14% (56 236) 
Зміна курс долар США / гривня -11% 44 186 
   

Зміна курс євро / гривня 15% 2 377 
Зміна курс євро / гривня -13% (2 060) 
   

Кредитний ризик 

Кредитний ризик Компанії пов'язаний з можливим дефолтом покупців за їх зобов'язаннями та обмежується 
балансовою вартістю дебіторської заборгованості і грошових коштів та їх еквівалентів. 

Кредитний ризик Компанії, що пов'язаний з дебіторською заборгованістю, є обмеженим, адже керівництво здійснює 
постійний моніторинг кредитоспроможності замовників. Компанія не вимагає застави щодо своїх фінансових 
активів. На думку керівництва Компанії, кредитний ризик є незначним, оскільки частка послуг, наданих пов’язаним 
сторонам становить більше 99% від загальних доходів. 
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У випадках, коли наявні грошові кошти перевищують потреби в оборотному капіталі, Компанія розміщує вільні 
грошові кошти на депозитах в банківських установах. Компанія розміщує грошові кошти на депозитних рахунках в 
банках з задовільним кредитним рейтингом. 

Управління капіталом 

Управління капіталом Компанії здійснюється материнською компанією на груповому рівні, враховуючи операційні 
потреби та інвестиційні програми усіх дочірніх підприємств. Відповідно до встановленої політики, Компанія 
розглядає чистий борг та статутний капітал як основне джерело фінансування. Чистий борг складається із 
кредиторської заборгованості, скоригованої на грошові кошти та їх еквіваленти.  

24. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів визначена як ціна, яка була б отримана за продаж активу чи 
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. При оцінці 
справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує різні методи і робить припущення, виходячи 
з ринкових умов, актуальних на звітну дату.  

Балансова вартість фінансових активів і зобов’язань зі строком погашення менше одного року, за вирахуванням 
будь-яких очікуваних коригувань, вважається їх справедливою вартістю. Справедлива вартість довгострокових 
фінансових активів та зобов’язань оцінюється за допомогою дисконтування майбутніх грошових потоків за 
договорами з поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для Компанії за аналогічними фінансовими 
інструментами (рівень 2 в ієрархії справедливої вартості). Справедлива вартість довгострокових фінансових 
активів та зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року складає 14 473 тис. грн та 251 862 тис. грн, відповідно 
(31 грудня 2019 року: 13 763 тис. грн та 295 260 тис. грн, відповідно). 

25. Події після звітної дати  

Після закінчення звітного періоду жодних подій, які мають вплив на цю фінансову звітність, не відбулося. 

 


		2021-03-16T14:56:46+0200
	Eugen.Domanskyi




