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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." (далі - ТОВ 
«ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.», далі -Компанія, зареєстровано Подільською районною в місті Києві 
державною адміністрацією від 08.11.2007 року за № 1 071 102 0000 023790. Ідентифікаційний код 
35442628. 

Учасником Компанії є: КОМПАНІЯ "ПРІНТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", Адреса: м. Нікосія, Строволос, вул. 
Стасіну 43, КІПР. 

Компанія у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, 
Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими 
актами та Статутом. 

Основними видами діяльності Компанії є: 

- ремонт обладнання зв'язку 

- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  

- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  

- комп'ютерне програмування  

- консультування з питань інформатизації 

- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 

Місцезнаходженням ТОВ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.» є: 04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, 
ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 71, ЛІТ.С. 

 
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ця фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України (НП(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України та 
зареєстрованих Міністерством юстиції України на дату підготовки фінансової звітності, та інших 
нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Ця фінансова звітність 
підготовлена з метою оцінки фінансового положення та результатів діяльності Підприємства. 

Фінансова звітність підготовлена в українській гривні. Суми наведені в тисячах гривень (тис. грн.), якщо 
не зазначено інше. Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості. Фінансова 
звітність підготовлена станом на 31 грудня 2019 року та охоплює період із 1 січня до 31 грудня 
2019 року. 

Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БО вимагає від керівництва використання оцінок та 
припущень, що впливають на наведені у фінансовій звітності суми активів та зобов’язань, розкриття 
інформації про умовні активи та зобов’язання на звітну дату, а також на суми доходів та витрат за 
звітний період.  Хоча ці оцінки здійснено на основі наявної у керівництва інформації про стан справ, 
фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки періодично переглядаються, 
коригування, які привели до зміни облікових оцінок, відображаються у складі фінансових результатів 
того періоду, коли вони були проведені. 

 
3. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ В 
НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ 
Компанія здійснює основну діяльність в Україні. На дату затвердження фінансової звітності економіка 
України перебуває у затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та невизнаним 
відокремленням Автономної Республіки Крим. Уряд України наполегливо намагається провести 
комплексні структурні реформи, спрямовані на усунення наявних дисбалансів в економіці, державних 
фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, вдосконалення судової системи тощо, і, нарешті, створення 
умов для економічного зростання країни. 
Банківська система залишається надзвичайно нестабільною через малі обсяги капіталу та низьку якість 
активів, а українські компанії та банки все ще відчувають брак фінансування з внутрішніх та міжнародних 
фінансових ринків.  
Заборгованість за кредитами, залученими Україною під час кризи, досі погашається для того, щоб мати 
ліквідну валюту та поповнити резерви НБУ. Відношення боргу до ВВП зменшується; однак платежі в 
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іноземній валюті за державним боргом залишаються зосередженими. У 2020 році вони зменшаться 
порівняно з поточним роком, але вони будуть значними. Сукупно, у 2020-2022 роках виплати в урядові та 
НБУ в іноземній валюті, включаючи відсотки, перевищать 24 мільярди доларів. Більшу частину цієї суми 
потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках. Через покращену економічну ситуацію більшість 
кредитних агентств підвищили рейтинг України. 
Заморожений військовий конфлікт на сході країни є постійним джерелом невизначеності та напруженості; 
є вказівки, що така ситуація триватиме довго, оскільки результати військового конфлікту очевидні для 
обох сторін. 
Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, яка спочатку вразила Китай, а на 
початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. З метою стримування наслідків 
пандемії було запроваджено значні обмежувальні заходи більшістю країн світу. Усі ці фінансові, 
економічні та фізичні заходи, спрямовані за захист життя населення, сповільнюють темпи розвитку 
світової економіки та можуть викликати глобальну економічну кризу. На даний момент неможливо 
достовірно оцінити терміни дії обмежувальних заходів та потенційний вплив поточної ситуації на 
економіку окремих країн та ділове середовище, в якому працюють юридичні та фізичні особи. 
11 березня 2020 Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19”, якою на території України встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 
2020 р з можливою пролонгацією. 17 березня 2020 року було прийнято Закон України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було внесені зміни до ряду законів України. 25 березня 
Кабінетом міністрів України було продовжено дію карантину до 11 травня 2020 року та запроваджено 
режим надзвичайної ситуації на всій території України, 04 травня 2020 року Кабінетом міністрів України 
було продовжено дію карантину до 22 травня 2020 року, 22 травня 2020 Кабінетом міністрів України було 
продовжено дію карантину з поетапним послабленням до 22 червня 2020 року. 
Хоча керівництво вважає, що вживає необхідних заходів для підтримки стабільної діяльності Компанії, 
необхідної в сучасних обставинах, подальша нестабільність загальних умов діяльності в Україні може 
негативно вплинути на результативність діяльності та фінансовий стан Компанії, характер та наслідки 
яких наразі є визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає оцінку поточного керівництва 
щодо впливу умов діяльності в Україні на діяльність та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови 
експлуатації можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 
передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності. 
Керівництво Компанії не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а 
також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Компанії у майбутньому. Керівництво вважає, 
що воно здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії. Дана 
фінансова звітність не містить ніяких коригувань, які можуть мати місце внаслідок такої невизначеності. 
Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 
Керівництвом ТОВ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.» були зроблені наступні заходи в зв'язку зі спалахом 
коронавірусної інфекції: 
 
1. Управління людськими ресурсами: 
1.1. співробітники Компанії були забезпечені засобами індивідуального захисту (маски, респіратори, 
дезінфектори, рукавички); 
1.2. обмежена кількість співробітників, які одночасно перебувають у офісі, та організований віддалений 
режим роботи; 
1.3. організовано службове таксі по безготівкому розрахунку для того, щоб співробітники могли дістатися 
до офісу і повернутися додому в разі робочої необхідності; 
1.4. організовані щоденні онлайн наради керівників департаментів для прийняття оперативних рішень. 
 
2. Перегляд бюджету і прогнозу по руху грошових коштів 
2.1. підготовлено 2 сценарії бюджету: 1) оновлені бюджетні дані на 6 місяців з урахуванням нових даних; 
2) прорахований «поганий» сценарій розвитку подій на прикладі одного стандартного місяці, з 
припущенням, що клієнти Товариства «заморозять» замовлення на обладнання та Товариство не зможе 
розраховувати тільки на сервісну виручку. Товариство вживає заходи з метою того, щоб покрити базові 
витрати базовою сервісною виручкою, тим самим забезпечивши життєдіяльність Товариства на період 
карантину; 
2.2. переглянуто Звіт про рух грошових коштів на 3 місяці квітень-червень з урахуванням оновлених даних 
щодо надходження виручки і оптимізованих витрат. Згідно даного звіту у Товариства достатньо обігових 
коштів, щоб покрити базові витрати і забезпечений запас на випадок виникнення непередбачених витрат. 
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2.3. в залученні позикових коштів на найближчі 3 місяці Товариство не потребує. Звіт про рух грошових 
коштів переглядається на щомісячній основі і, якщо така потреба виникне, то Товариство планує 
регулювати це питання з залученням менеджменту групи, а саме: КОМПАНІЇ "ПРІНТЕК ХОЛДІНГЗ 
ЛІМІТЕД", яка готова надати фінансову підтримку ТОВ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.» в разі дефіциту 
ліквідності, про що було повідомлено аудиторів. 
 
3. Загальні питання діяльності Товариства в умовах карантину 
3.1. ТОВ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.» продовжує свою роботу в умовах карантину, тому що ми 
забезпечуємо важливу сферу життєзабезпечення країни, а саме: безперебійну роботу банкоматів і 
платіжних терміналів великих банків України; 
3.2. транспортна логістика товарів та інших ТМЦ на складі на даний момент відбуваються в звичайному 
режимі з урахуванням обмежень на пересування, накладених місцевими органами влади. 
 
4. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ  
Складання фінансової звітності у відповідності до П(С)БО передбачає використання керівництвом 
припущень і оцінок.  Ці припущення та оцінки впливають на представлені у звітності суми активів і 
зобов’язань, а також на розкриття умовних активів і зобов’язань та відображених доходів і витрат 
протягом звітного періоду.  Внаслідок певної невизначеності, притаманної таким оцінкам, фактичні 
результати, відображені у майбутніх періодах, можуть відрізнятися від таких оцінок. 
Ця фінансова звітність містить оцінки керівництва Компанії щодо вартості активів, зобов’язань, доходів, 
витрат та визнаних контрактних зобов’язань.  Ці оцінки, головним чином, включають: 
• Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або 
амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом строку їх корисного 
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом 
якого актив приноситиме прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої 
відповідності. 

• Дебіторська заборгованість та передоплати постачальникам. Щодо дебіторської заборгованості 
та передоплати постачальникам створюється резерв під знецінення у тому випадку, якщо існує 
об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових 
труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. 
Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку 
резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними. Зміни 
в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість, дебіторської 
заборгованості відображену у фінансовій звітності. 

• Судові розгляди. Компанія визнає резерв тільки в разі існування поточного зобов'язання (юридичного 
чи того, що випливає з практики), що виникло в результаті минулої події; відтік економічних вигод, який 
буде потрібним для погашення цього зобов'язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого 
зобов'язання. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, інформація про умовне зобов'язанні може 
бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Реалізація будь-якого непередбаченого зобов'язання, 
яке не було у поточний момент визнано або розкрито у фінансовій звітності, може мати істотний вплив 
на фінансове становище Компанії. Застосування цих принципів облікової політики щодо судових справ, 
вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. Компанія 
переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям в судових розглядах на кожну звітну дату, щоб 
оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих чинників, які беруться до уваги при 
прийнятті рішення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий 
порядок і потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в якій відбувається судовий процес, вимога або 
оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його перебіг протягом після дати складання фінансової 
звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними 
суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір відреагувати на 
судовий процес, вимогу чи оцінку. 
Незважаючи на те що оцінки базуються на останній інформації, яка була доступна керівництву станом на 
31 грудня 2019 року, у результаті майбутніх подій у подальші роки може з’явитися необхідність внести у 
них коригування (у сторону збільшення або зменшення).  Будь-яка зміна облікової оцінки буде визнана 
перспективно у відповідному звіті про фінансові результати. 
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5. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 
Основні принципи облікової політики, що застосовується для представлення даної фінансової звітності, 
викладено нижче. 

Нематеріальні активи  

Нематеріальні активи визнаються, оцінюються, амортизуються та ліквідуються у відповідності з вимогами 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 
та втрат від зменшення корисності.  Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з 
ціни (вартості) придбання, ввізного мита, непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню, та інших 
витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 
використання за призначенням.  
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням 
цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх можливостей та терміну корисного використання, які 
сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.  
Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта у придатному для використання стані та одержання 
первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включено до складу 
витрат звітного періоду.  
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного 
використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом, але не більше 10 років. 
Амортизація нематеріального активу нараховується з використанням прямолінійного методу і 
починається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальний актив став придатним для 
використання, припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального 
активу. 

Основні засоби  

Основні засоби визнаються, обліковуються, оцінюються та ліквідуються у відповідності з вимогами 
П(С)БО 7 «Основні засоби». 
Основні засоби оцінюються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу. 
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Об'єктом основних засобів є закінчений 
пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, 
призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно 
з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні 
пристосування, управління і єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої 
функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, який відповідає 
визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. 
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в 
майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. 
Вартісна оцінка предметів строком корисного використання більше одного року, що включаються до 
складу основних засобів, встановлюється в сумі понад 6 000 гривень за одиницю. 
Амортизація нараховується щомісяця із застосуванням прямолінійного методу, очікувані строки 
корисного використання груп основних засобів, представлені таким чином:   

Група основних засобів 
Термін експлуатації, 

років 
  
Будинки та споруди  12 -50 
Машини та обладнання 4 -20 
Транспортні засоби  4 -10 
Інші основні засоби 4 -10 

Амортизація основних засобів проводиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його 
ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість основних засобів підприємства дорівнює нулю. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи  

Матеріальні активи з терміном служби більше одного року і вартістю, що не перевищує 6 000 гривень, 
включаються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. 
Придбані (створені) малоцінні необоротні матеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за 
первісною вартістю, визначеною відповідно до п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби». Одиницею обліку є об'єкт 
малоцінних необоротних матеріальних активів. 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці 
використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.  
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Фінансові інструменти 

Облік фінансових інструментів здійснюється відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». 
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка 
складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих 
або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з 
придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові зборів і платежі, при передачі 
цінних паперів тощо). 
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою 
вартістю, крім дебіторської заборгованості, яка не призначена для перепродажу, фінансових інвестицій, 
що утримуються підприємством до їх погашення, фінансових активів, справедливу вартість яких 
неможливо достовірно визначити, фінансовим інвестиціям та іншим фінансовим активам, щодо яких не 
застосовується оцінка за справедливою вартістю. 
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою 
собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань, за похідними 
фінансовими інструментами. 
Фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу, і фінансові зобов'язання, за похідними 
фінансовими інструментами (крім зобов'язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути 
погашено шляхом передачі пов'язаного з ним інструмента власного капіталу) на кожну наступну після 
визнання дату балансу оцінюються за справедливою вартістю. 
Зобов'язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашено шляхом передачі пов'язаного 
з ним інструмента власного капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату 
балансу не можна достовірно визначити, оцінюється за собівартістю. 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються, якщо підприємство є стороною-укладачем 
угоди щодо фінансового інструмента. 
Фінансові активи або фінансові зобов'язання, які виникають в результаті твердих контрактів на придбання 
або продаж ресурсів (робіт, послуг), відображаються в балансі після виникнення права на отримання 
активу або зобов'язання на його передачу. 
Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на дату 
виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. 
Опціони визнаються фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями у разі укладення контракту 
між покупцем і продавцем. 
Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнаються на дату виконання 
контракту. При цьому цей метод визнання застосовується послідовно до кожного виду фінансових 
активів. 
Продаж фінансових активів у результаті систематичних операцій визнається на дату виконання 
контракту. 
Зміни справедливої вартості фінансового активу в період між датою укладення контракту і датою його 
виконання визнаються як витрати або доходів, крім фінансових активів, які обліковуються за фактичною 
або амортизованою собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування. 

Запаси 

Запаси визнаються, оцінюються при придбанні та вибутті у відповідності з вимогами П(С)БО 9 «Запаси». 
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: первісної вартості 
(собівартості) або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів включає витрати на 
придбання, які сплачуються відповідно до угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих податків), 
суми непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і які не відшкодовуються Товариству, 
транспортно-заготівельні витрати та інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.  Чиста вартість 
реалізації являє собою розрахункову ціну продажу в ході нормального ведення бізнесу мінус витрати на 
реалізацію. 
Датою придбання запасів в бухгалтерському обліку вважається дата переходу права власності на запаси, 
виходячи із норм ГКУ та контракту. Датою переходу права власності на товар вважається дата, 
зафіксована в первинних транспортних документах іноземних постачальників: CMR, авіа накладна, 
Коносамент, Залізнична накладна. Даний принцип переходу права власності застосовується до 
контрактів, в яких вказані наступні умови поставки згідно правил Інкотермс 2010: EXW, FCA, CPT, CIP, 
FAS, FOB, CFR, CIF, DAT. Згідно перерахованих умов поставок всі ризики на товар, який поставляється, 
переходять Покупцю в момент передачі товару Продавцем Перевізнику 
При вибутті у виробництво, на продаж і при іншому вибутті запаси оцінюються за методом ФІФО. 
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Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, крім заборгованості, яка була придбана і 
призначена для продажу, враховується в балансі за первісною вартістю. 
Резерв сумнівних боргів, формується за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з 
аналізу платоспроможності окремих дебіторів.  
Дебіторська заборгованість покупців за відвантажені товари, продукцію, основні засоби, нематеріальні та 
інші активи відображається в обліку за договірними цінами. 
Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відображається в балансі за 
їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її 
погашення. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 12 
місяців від дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості. 

Зобов'язання та забезпечення 

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати 
балансу.  
Сума погашення- недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде 
сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.  
Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної 
діяльності підприємства  
Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.  
Довгострокові зобов'язання – всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.  
Непередбачені зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за виключенням випадків, коли 
для даної статті стає ймовірним вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди та сума 
зобов'язання може бути достовірно оцінена. 
Забезпечення - зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу.  
Підприємство створює забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат:  
- виконання гарантійних зобов'язань при реалізації товарів згідно взятих на  
себе договірних зобов'язань;  
- виплату щорічних відпусток працівникам.  
Суми створених забезпечень визнаються витратами згідно пункту 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання».  

Доходи і витрати 

Облік доходів Компанії здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід». 
Дохід від реалізації визнається за умови наявності всіх наведених нижче умов: 
- покупцю передані всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності; 
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 
послугами, іншими активами); 
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, -витрати, 
пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 
Аванси, отримані від покупців або замовників, у бухгалтерському обліку та звітності не включаються до 
складу доходів від реалізації до дати відвантаження товарів або продукції, здачі виконаних на 
замовлення робіт і послуг. 
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється на основі оцінки 
ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться на основі вивчення виконаної роботи. При 
цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписанням акту наданих 
послуг (виконаних робіт). 
Доходи від нарахування штрафів, пені, неустойки та інших санкцій, за невиконання або неналежне 
виконання умов договорів визнаються доходами і відображаються в обліку і звітності лише тоді, коли 
існує ймовірність їх погашення: рішення суду про задоволення позову або рішенні боржника про визнання 
санкцій. 
Облік витрат Компанії здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати». 
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення за 
принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження або сплати коштів. Витрати 
визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
Доходи або витрати, які виявлені в звітному періоді, але відносяться до операцій, проведеним у минулих 
періодах, зараховуються до фінансових результатів попередніх періодів. 
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Оренда 

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, 
класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою активів відображаються 
в обліку як витрати згідно вимог П(С)БО 14 «Оренда». 

Оплата праці 

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат 
здійснюється відповідно до положень трудового договору, нормативних документів підприємства та 
Закону України про оплату праці. Відображення в обліку та фінансовій звітності зобов'язань з виплат 
працівникам здійснюється відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам». 

Операції в іноземній валюті 

При первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті 
із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, 
власного капіталу, доходів і витрат). 
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для 
придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів, тощо) і отримання 
робіт і послуг, при включені до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується в національну валюту 
за курсом НБУ на дату сплати авансу. 
При реалізації (відвантаженні) готової продукції, товарів, виконання робіт, в рахунок отриманої 
попередньої оплати в іноземній валюті, дохід у бухгалтерському обліку визначається виходячи з 
валютного курсу, який діяв на дату отримання такого авансу. 
Визначення курсової різниці щодо засобів та інших монетарних статей балансу, виражених в іноземній 
валюті, проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу. 
За немонетарними статтями розрахунок курсових різниць не проводять. Вони відображаються в балансі 
за історичною собівартістю за валютним курсом на дату здійснення операції або за справедливою 
вартістю за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості. 

Податок на прибуток 

Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються згідно з податковим законодавством України на 
основі результатів, наведених в звіті про фінансові результати Компанії, підготовленому у відповідності 
до П(С)БО, після коригувань для цілей оподаткування.  Витрати з оподаткування розраховуються на 
основі прибутку за рік з урахуванням відстроченого податку.  

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання не нараховуються.  

Для розрахунку податку на прибуток з 1 січня 2014 року застосовується ставка податку на прибуток 18%. 

Сегменти 

Компанія визнає господарський або географічний сегмент звітним, якщо більша частина його доходу 
створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його 
діяльності відповідають одному з таких критеріїв: 

дохід даного сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і 
за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства  становить не менше ніж 10% загального 
доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів 
певного виду (господарського або географічного відповідно); 

фінансовий  результат даного сегмента становить не менше ніж 10 сумарного фінансового результату 
всіх сегментів певного виду (господарського  або  географічного відповідно). Якщо підприємство за  
різними сегментами у звітному  періоді  має одночасно різні фінансові результати (прибутки та збитки), 
то звітним визначається сегмент,  фінансовий  результат якого становить не менше ніж 10% більшої з 
двох абсолютних величин - сумарного  прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду; 

балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10% загальної балансової  вартості  
активів усіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно). 

За характером впливу на фінансовий результат діяльності Компанія поділяє звітні сегменти на 
пріоритетні  і допоміжні. Компанією обрано пріоритетним видом звітного сегмента географічний збутовий 
сегмент та допоміжними видами сегментів обрано господарський та виробничий збутовий сегменти. 

Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті, реалізація здійснюються на території 
Україні. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.»  
     ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
 (у тисячах гривень) 
 

31 
 

6. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 Балансу) 
представлена таким чином: 

 
На 31 грудня 

2019 року  
На 31 грудня 

2018 року  
Передплата за послуги митниці 9  19 

Розрахунки з державними цільовими фондами (по вагітності та 
пологам, лікарняним) 

122  7 

Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях 20  60 

Інша 7  7 

Разом 158  93 
 

7. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ 
 
Статутний капітал Компанії на 31 грудня 2019 року становить 12 416 тисяч гривень (на 31 грудня 2018 
року – 12 416 тисяч гривень).  
 
8. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Додатковий капітал становить 282 тисяч гривень та відображає вартість 
безоплатно отриманих активів від NCR Hungary Ltd.   
 
9. КРЕДИТИ ТА ЗАЙМИ 
 
Кредити та займи станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені таким чином: 

 
На 31 грудня 

2019 року  
На 31 грудня 

2018 року 

Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) -  4 984 

Поточна кредиторська заборгованість за  довгостроковими 
зобов’язаннями (рядок 1610) 24 278  33 918 
Разом 24 278  38 902 
 

 
Валюта Ставка Строк 

На 31 грудня 
2019 року 

На 31 грудня 
2018 року 

     
PRINTEC BULGARIA USD 5% 2020 14 093 25 611 
PRINTEC FINANCE LTD USD 5% 2020 10 185 13 291 

Разом   24 278 38 902 

 
10. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
Станом на 31 грудня 2019 року Поточні забезпечення (рядок 1660 Балансу) були представлені 
забезпеченням на виплату відпусток працівникам у розміри 3 852 тисяч гривень. 

 
11. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Інші поточні зобов’язання (рядок 1690 Балансу) представлені 
таким чином: 

 
На 31 грудня 

2019 року  
На 31 грудня 

2018 року  
Заборгованість за відсотками за позиками від пов'язаних сторін    

Податковий кредит 211  211 

Заборгованість за позиками від пов'язаних сторін 107  2 173 

Інші 4  2 

Разом 322   2 386 
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12. ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 
Структура інших надходжень та інших витрат грошових коштів за 2019 та 2018 роки: 

 2019  2018 
Інші надходження:    
Проїздні квитки 209  - 
Різниця курсів купівлі валюти МВРУ та НБУ 526  280 
Повернення безвідсоткової позики 30  500 
Надходження від ФСС з ТВП 166  65 
Повернення невикористаних підзвітних коштів 26  - 
Повернення помилково перерахованих коштів -  177 
Разом 957  1 022 
    
Інші витрачання:    
Втрати від купівлі-продажу валюти 557  208 
Штрафи, пені, неустойки 39  26 
Погашення кредитних зобов’язань 1 852  2 071 
Інші  9 565  8 405 
Разом 12 013  10 710 
 
13. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом 
Компанії, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 
Компанією або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 
Таке визначення зв'язаної сторони може відрізнятися від визначення відповідно до законодавства 
України. 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, підприємство мало такі операції та залишки 
зі своїми пов’язаними сторонами: 

Рік Покупки у пов’язаних сторін    
Залишок до 
отримання   

Залишок до 
сплати  

2019 2 556   -  6 753 
2018 -   -  7 092 

Рік 
Позики від пов’язаних осіб 

(тис. грн.)   
Залишок до 
отримання   

Залишок до 
сплати  

2019 -   -  24 385 
2018 -   -  36 090 

Винагорода вищому керівництву Компанії представлена у вигляді: 

 2019  2018 
Винагорода вищому керівництву 9 353  8 157  
 

У 2019 році вище керівництво Компанії складалося з 6 осіб (2018 - 6 осіб). 
 

14. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Виконання вимог податкового законодавства та інших нормативних актів 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти 
діяльності, включаючи правила валютного і митного контролю, продовжують змінюватися.  Положення 
законів і нормативних документів часто нечіткі, і їх трактування залежить від позиції місцевих, 
регіональних та інших державних органів. Випадки суперечливих трактувань законодавства не поодинокі. 
Керівництво вважає, що його інтерпретація положень законодавства, які регулюють діяльність 
Підприємства, є коректною і діяльність Підприємства здійснюється в повній відповідності із 
законодавством, що регулює його діяльність, і що Підприємство нарахувала і сплатила усі необхідні 
податки.  

В той же час, існує ризик того, що операції і коректність інтерпретацій, які не були оскаржені 
контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому.  Однак цей ризик з 
часом зменшується. На думку керівництва визначення сум і ймовірності негативних наслідків можливих 
незаявлених позовів є недоцільним. 
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Правові аспекти  

В ході звичайного ведення операцій Компанія не виступає стороною різних судових процесів та спорів.  

Орендні зобов’язання 

Зобов'язання з операційної оренди - Підприємство виступає як орендар 

Більшість договорів оренди укладено на строк до 2020 року. Один з договорів оренди укладений до 2021 
року. Орендна плата номінована у доларах США та у національній валюті. 

Мінімальна щомісячна орендна плата майбутніх періодів за договорами оренди станом на 31 грудня 
складає у національній валюті: 

 
На 31 грудня 

2019 року 
 На 31 грудня 

2018 року  
До одного року 271  270  
Від одного до п’яти років 3  2  
Більше ніж п’ять років -  -  
Разом 274  272  

 

15. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Фінансові активи і зобов'язання, що не враховуються за їх справедливою вартістю, відображені в 
фінансової звітності Компанії за вартістю, що істотно не відрізняється від їх справедливої вартості. 

Нижче представлено порівняння по класах балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Компанії, що не визнаються за справедливою вартістю в звіті про фінансовий стан. У таблиці не 
представлена справедлива вартість нефінансових активів та нефінансових зобов'язань. 
 

 Балансова 
вартість 2019 

 Справедлива 
вартість 2019 

 Балансова 
вартість 2018 

 Справедлива 
вартість 2018 

Фінансові активи        

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 8 409  8 409  7 649  7 649 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість  158  158  93  93 

Грошові кошти та їх еквіваленти 36 201  36 201  11 814  11 814 

Разом активи 44 768  44 768  19 556  19 556 
 
Фінансові зобов’язання        

Інші довгострокові зобов'язання -  -  4 984  4 984 
Поточна кредиторська 
заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями 24 278  24 278  33 918  33 918 
Поточна кредиторська 
заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 16 775  16 775  11 342  11 342 

Інші поточні зобов'язання 322  322  2 387  2 387 

Разом зобов'язання 41 375  41 375  52 631  52 631 

 

Нижче описані методики та припущення, які використані при визначенні справедливої вартості тих 
фінансових інструментів, які не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності. 

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю, яка приблизно дорівнює їх 
поточної справедливої вартості. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю 

Оціночна справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою ґрунтується на методі 
дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків, застосовуючи ефективні процентні ставки на 
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ринку позикового коштів для нових інструментів, які забезпечують той самий кредитний ризик і той же 
термін погашення. Ставки дисконтування залежать від кредитного ризику покупця. Балансова вартість 
торгової дебіторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості. 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю 

Справедлива вартість оцінюється на підставі ринкових котирувань, якщо такі є. Оціночна справедлива 
вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою і певною датою погашення, які не мають ринкову 
котирування, ґрунтується на дисконтуванні передбачуваних потоків грошових коштів зі застосуванням 
процентних ставок для нових інструментів з тим же рівнем кредитного ризику і певну дату погашення. 
Балансова вартість фінансових зобов'язань дорівнює їх справедливій вартості. 
 
16. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ  

Основні фінансові інструменти Компанії, щодо яких виникають фінансові ризики,  включають в себе 
довгострокові та поточні зобов’язання, грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має також інші 
фінансові інструменти, такі як торгова та інша дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникли 
із прямих операцій Компанії. 

Основні ризики, пов'язані з фінансовими інструментами Компанії є валютний ризик, ризик ліквідності та 
кредитний ризик. Керівництво Компанії робить огляд і координацію політики з управління цими ризиками.  

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 року фінансові інструменти Компанії представлені наступним чином: 

 2019  2018          

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 8 409  7 649 

Інша поточна дебіторська заборгованість  158  93 

Грошові кошти та їх еквіваленти 36 201  11 814 

Разом фінансові активи 44 768  19 556 

Інші довгострокові зобов'язання -  4 984 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 24 278  33 918 

Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 16 775  11 342 

Інші поточні зобов'язання 322  2 387 

Разом фінансові зобов’язання 41 375  52 631 

Чиста позиція 3 393  (33 075) 

Валютний ризик  

Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональної, і 
є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не враховується. Валютний 
ризик виникає в основному на нефункціональних валютах, в яких деноміновані фінансові інструменти 
Підприємства. 

Компанія працює в основному в наступних валютах: євро, долар США та українська гривня. 

Офіційні курси гривні до іноземних валют складали: 

 
Станом на 

31 грудня 2019 
Станом на 

31 грудня 2018 

Євро (EUR) 26,422 31,7141 

Долар США (USD) 23,6862 27,6882 

Основний валютний ризик для Компанії головним чином пов’язаний з наявністю монетарних активів та 
зобов’язань, деномінованих у валютах інших, ніж гривня. Це також включає ризики, пов’язані з 
операційним рухом грошових коштів, залишками грошових коштів, сумами дебіторської та кредиторської 
заборгованості та кредитів, які деноміновані у валютах інших, ніж гривня.  
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Станом на 31.12.2019 

Українська 
гривна 

Долар 
США Євро Разом 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

8 409 - - 
8 409 

Інша поточна дебіторська заборгованість  158 - - 158 
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 201 - - 36 201 

Разом фінансові активи 44 768  - - 44 768 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями - (24 278) - (24 278) 

Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги (7 585) (6 062) (3 128) (16 775) 

Інші поточні зобов'язання (215) (107) - (322) 

Разом фінансові зобов'язання (7 800)  (30 447) (3 128) (41 375) 

Чиста позиція 36 968 (30 447)  (3 128) 3 393 

     

Станом на 31.12.2018   
Українська 

гривна 
Долар 
США Євро Разом 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

7 649 
- - 

7 649 
Інша поточна дебіторська заборгованість  93 - - 93 
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 766 36 12 11 814 

Разом фінансові активи 19 508 36 12 19 556 

     

Інші довгострокові зобов'язання - (4 984) - (4 984) 
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями - (33 918) - (33 918) 
Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги (6 617) (160) (4 565) (11 342) 

Інші поточні зобов'язання (215) (2 172) - (2 387) 

Разом фінансові зобов'язання (6 832)  (41 234) (4 565) (52 631) 

Чиста позиція 12 676 (41 198)  (4 553)  (33 075) 

 

Наведена нижче таблиця показує чутливість прибутку Компанії до оподаткування в результаті можливих 
змін обмінних курсів, з усіма іншими постійними компонентами. 

 

Збільшення  / 
зменшення 

Вплив на прибуток 
до оподаткування і 
капіталу(тис. грн.) 

Станом на 31.12.2019   

Зміни валютного курсу EUR 5% (156) 
Зміни валютного курсу EUR (5%) 156  
Зміни валютного курсу USD 5% (1 522) 
Зміни валютного курсу USD (5%) 1 522 
   
Станом на 31.12.2018    

Зміни валютного курсу EUR 5% (228) 
Зміни валютного курсу EUR (5%) 228  
Зміни валютного курсу USD 5% (2 060) 
Зміни валютного курсу USD (5%) 2 060 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, які потенційно можуть створити для Компанії значну концентрацію кредитного 
ризику, складаються переважно з грошових коштів та їх еквівалентів, а також дебіторської 
заборгованості. 

Максимальний розмір кредитного ризику, пов’язаного з грошовими коштами та їх еквівалентами, 
обмежується балансовою вартістю цих інструментів. 
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Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності полягає у тому, що Компанія може мати труднощі при виконанні своїх фінансових 
зобов’язань, які погашаються шляхом надання грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід 
Компанії до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності 
ліквідності, достатньої для своєчасного виконання зобов’язань Компанії як у звичайних умовах, так і у 
надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації 
Компанії. 

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності показує що Компанія в змозі погасити поточні зобов’язання.   

 
Оптимальне 

значення 2019 2018 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 та більше 0,77 0,23 

Коефіцієнт поточної ліквідності >1 1,45 0,84 
 

17. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
 
Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, яка спочатку вразила Китай, а на 
початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. З метою стримування наслідків 
пандемії було запроваджено значні обмежувальні заходи більшістю країн світу. Усі ці фінансові, 
економічні та фізичні заходи, спрямовані за захист життя населення, сповільнюють темпи розвитку 
світової економіки та можуть викликати глобальну економічну кризу. На даний момент неможливо 
достовірно оцінити терміни дії обмежувальних заходів та потенційний вплив поточної ситуації на 
економіку окремих країн та ділове середовище, в якому працюють юридичні та фізичні особи. 

11 березня 2020 Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19”, якою на території України встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 
2020 р з можливою пролонгацією. 17 березня 2020 року було прийнято Закон України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було внесені зміни до ряду законів України. 25 березня 
Кабінетом міністрів України було продовжено дію карантину до 11 травня 2020 року та запроваджено 
режим надзвичайної ситуації на всій території України, 04 травня 2020 року Кабінетом міністрів України 
було продовжено дію карантину до 22 травня 2020 року, 22 травня 2020 Кабінетом міністрів України було 
продовжено дію карантину з поетапним послабленням до 22 червня 2020 року. 

В умовах продовження епідемії коронавірусу Covid-19 та в період дії карантину значно ускладнено умови 
ведення бізнесу через значні заборони, спрямовані на стримування розповсюдження захворювання, що 
суттєво впливають на діяльність підприємств. Крім того, існує значний ризик того, що через 
розповсюдження хвороби, співробітники Компанії наражаються на ризик захворювання та неможливості 
виконувати свої обов’язки деякий час.  

Керівництво Компанії запровадило заходи для запобігання значного впливу подій, що відбуваються у за 
умови існування епідемії, на діяльність, проте керівництво Компанії не може достовірно оцінити вплив 
поточної ситуації на діяльність в цілому.  

На даний момент керівництво вважає, що Компанія зможе продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі та фінансова звітність не потребує коригувань через обмеження, накладені поточними 
обставинами на діяльність Компанії та неспроможність Компанії та його контрагентів виконувати свої 
обов’язки своєчасно та у повному обсязі.  

Керівництво здійснює постійний моніторинг поточної ситуації в цілому. У випадку суттєвих змін поточного 
стану або у випадку введення надзвичайного стану в країні чи настання інших подій, які суттєво вплинуть 
на діяльність Компанії, керівництво буде оцінювати вплив цих подій на діяльність Компанії, а також 
приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової звітності та оприлюднення такої 
інформації. 


