
(I) 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Прінтек Україна Ел. Ел. Сі.» 

Думка 
Ми провели аудит фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Прінтек Україна Ел. Ел. Сі.» (код ЄДРПОУ 
35442628, місцезнаходження: літера А, будинок 
№101, вулиця Володимирська, м. Київ, 01033; 
тут та надалі  - «Компанія»), яка складається із: 

▪ балансу (звіту про фінансовий стан) на
31 грудня 2021 року;

▪ звіту про фінансовий результат (звіту
про сукупний дохід) за 2021 рік;

▪ звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2021 рік;

▪ звіту про власний капітал за 2021 рік;
▪ приміток до фінансової звітності,

включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 
2021 року, її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до вимог Національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні 
(НП(С)БО) та вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 

Основа для думки 

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

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 
Ми звертаємо увагу на Примітки 4 та 17, до цієї фінансової звітності, у яких зазначається що в період 
після складання цієї фінансової звітності до моменту її затвердження відбулася військова агресія 
Російської Федерації проти України, яка стала підставою введення воєнного стану в Україні із 05 
години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно Закону України «Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 2102, який триває до його 
офіціального закінчення. У Примітках 4 та 17 зазначається, що Компанія розташована поза зоною 
відкритих бойових дій та продовжує працювати в нормальному робочому режимі. Керівництво 
вживає всіх необхідних заходів для ефективної роботи та продовження діяльності Компанії на 
безперервній основі. Як зазначено в Примітках 4 та 17, ці події, разом із іншими питаннями, 
наведеними в Примітці 17, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під 
значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

Інша інформація 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на 
та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. 



(II) 

Інша інформація 

Інша інформація складається зі Звіту про управління за 2021 рік, підготовленого відповідно до вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року 
№ 996-XIV. 

Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом 
фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 
ідентифікованою вище та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 
інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт. 

Компанія не оприлюднила Звіт про управління за 2021 рік. Після оприлюднення та ознайомлення зі 
Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми 
повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями. 

Відповідальність  управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фінансової звітності та 
за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності Керівництво несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли Керівництво або планує 
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність або  не має інших реальних альтернатив цьому. 

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

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

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

▪ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки; розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання   їх  як  основи  для   нашої  думки.  Ризик   невиявлення  суттєвого  викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;

▪ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, але не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;



(III) 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
▪ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

▪ оцінюємо загальне подання, структуру й зміст фінансової звітності включно з розкриттям
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події що покладені в основу її
складання так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

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

Аудит здійснювався під управлінням ключового партнеру з аудиту, Штанцель Сергія Едуардовича.  

Ключовий партнер з аудиту С. Е. Штанцель 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 101120 

м. Київ, 13 липня 2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074. 
Юридична адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4. Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. 
Харківське шосе, 201/203, 10 поверх. Тел 393-26-87. 

ТОВ «БДО» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу 4 
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-
finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/ 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає 
фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." (надалі – 
«Компанія») станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та 
зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, у відповідності до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку України  (надалі – «НП(С)БО»). 

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 

- належний вибір та застосування облікової політики; 

- представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її 
доцільність, достовірність, порівнянність та розуміння; 

- додаткове розкриття інформації у випадках, коли відповідність спеціальним вимогам «НП(С)БО» є 
недостатньою для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на 
фінансовий стан та фінансові результати Компанії; та 

- здійснення оцінки здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Керівництво також несе відповідальність за: 

- розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю в усіх 
підрозділах Компанії; 

- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та 
пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану 
і яка гарантує, що фінансова звітність Компанії відповідає вимогам «НП(С)БО»; 

- ведення облікової документації відповідно до законодавства та «НП(С)БО»; 

- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії; та 

- виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень. 

Дана фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, була затверджена до випуску 
керівництвом 8 липня 2022 року. 

 
 

 

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ."  
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
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КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

за ЄДРПОУ 35442628 

Територія Голосіївський р-н м. Києва за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ  

Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими  машинами й устаткуванням за КВЕД 46.69 

Середня кількість працівників1     156          

Адреса, телефон Вулиця Констянтинівська , буд. 71, літера С, Київська обл., 04080, Україна  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності - 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2021 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

АКТИВ Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000 10 899 13 539 

    первісна вартість  1001 15 567 19 822 

    накопичена амортизація  1002 (4 668) (6 283) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 133 

Основні засоби 1010 7 241 6 032 

    первісна вартість  1011 13 008 13 971 

    знос  1012 (5 767) (7 939) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

первісна вартість 1016 - - 

знос 1017 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Первісна вартість  довгострокових біологічних активів 1021 - - 

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

1030 
- - 

інші фінансові інвестиції  1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 208 236 

Відстрочені податкові активи  1045 - - 

Інші необоротні активи  1090 - - 

Усього за розділом I  1095 18 367 19 940 

II. Оборотні активи  
Запаси  1100 14 804 16 161 

    Виробничі запаси  1101 9 066 8 507 

    Незавершене виробництво 1102 - - 

    Готова продукція 1103 5 738 7 654 

    Товари 1104 - - 

Поточні біологічні активи 1110   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11 408 13 191 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 2 563 1 244 

з бюджетом 1135 531 826 

   у тому числі з податку на прибуток 1136 461 - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 266 701 

Поточні фінансові інвестиції  1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти  1165 28 877 58 764 

    Готівка 1166 - - 

    Рахунки в банках 1167 28 877 58 764 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 233 963 

Інші оборотні активи  1190 775 470 

Усього за розділом II  1195 60 457 92 320 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 



Баланс  1300 78 824 112 260 

 

ПАСИВ Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 
Зареєстрований капітал  

 
1400 12 416 12 416 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал  1410 214 149 

Резервний капітал  1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 40 448 92 233 

Неоплачений капітал  1425 - - 

Вилучений капітал  1430 - - 

Усього за розділом I 1495 53 078 104 798 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

- - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування  1525 - - 

Усього за розділом II 1595 - - 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 

 
1600 - - 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 

3 676 - 

товари, роботи, послуги  1615 14 865 2 775 

розрахунками з бюджетом 1620 1 745 143 

   у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 23 6 

розрахунками з оплати праці 1630 186 59 

за одержаними авансами 1635 1 980 1 571 

за розрахунками з учасниками 1640 - - 

із внутрішніх розрахунків 1645 - - 

Поточні забезпечення 1660 2 768 2 487 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 503 421 

Усього за розділом IІІ 1695 25 746 7 462 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 
- - 

Баланс 1900 78 824 112 260 

 
 
 

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ."  
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
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КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

за ЄДРПОУ 35442628 

Територія Голосіївський р-н м. Києва за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ  

Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими  машинами й устаткуванням за КВЕД 46.69 

Середня кількість працівників1     156          
Адреса, телефон Вулиця Констянтинівська , буд. 71, літера С, Київська обл., 04080, Україна  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності - 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 

 
за 2021 р. 

  

      Форма №2 Код за ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
           

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 402 251 310 308 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (303 218) (246 032) 

Валовий :       

     прибуток 2090 99 033 64 276 

     збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи  2120 5 458 2 814 

     Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2121 - - 

Адміністративні витрати 2130 (25 214) (24 834) 

Витрати на збут 2150 (7 223) (7 583) 

Інші операційні витрати 2180 (9 863) (12 259) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:       

     прибуток 2190 62 191 22 414 

     збиток 2195 - - 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 1 278 1 163 

Інші доходи 2240 65 68 

Фінансові витрати 2250 (10) (891) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - - 

Інші витрати 2270 (132) (26) 

Фінансовий результат до оподаткування:       

     прибуток 2290 63 392 22 728 

     збиток 2295 - - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (11 606) (4 156) 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 - - 

Чистий фінансовий результат:         

     прибуток 2350 51 786 18 572 

     збиток 2355 - - 

           
  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.»  

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
 

(5) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Найменування показника Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 51 786 18 572 

           
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року  

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 17 139 11 062 

Витрати на оплату праці 2505 58 789 58 833 

Відрахування на соціальні заходи 2510 10 210 9 644 

Амортизація 2515 4 426 4 114 

Інші операційні витрати 2520 68 229 67 471 

Разом 2550 158 793 151 124 

           
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті  Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

          

 
 
 
 
 
  

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.»  

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ.» 

за ЄДРПОУ 35442628 

                                                                                       (найменування) 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2021 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 415 127 258 570 

  Повернення податків і зборів 3005 - - 

    у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 

  Цільового фінансування 3010 - - 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 60 530 115 803 

Надходження від повернення авансів  3020 102 176 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 10 1 

Інші надходження 3095 1 128 1 096 

Витрачання на оплату:       

  Товарів (робіт, послуг) 3100 (259 433) (185 159) 

  Праці 3105 (46 573) (47 249) 

  Відрахувань на соціальні заходи 3110 (11 632) (11 168) 

  Зобов’язань із податків і зборів 3115 (56 339) (39 608) 

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (11 017) (150) 

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (33 672) (27 623) 

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (11 650) (11 835) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (31 417) (43 547) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (38 763) (31 192) 

Інші витрачання 3190 (1 566) (1 710) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 31 174 16 013 

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
      

Надходження від реалізації: 
  фінансових інвестицій 3200 - - 

  необоротних активів 3205 - - 

Надходження від отриманих:       

  відсотків 3215 1 249 1 138 

  дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Інші надходження 3250 - - 

Витрачання на придбання:       

  фінансових інвестицій 3255 - - 

  необоротних активів 3260 - - 

Виплати за деривативами 3270 - - 

Інші платежі 3290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 249 1 138 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

    

Надходження від:     

  Власного капіталу 3300 - - 

  Отримання позик 3305 - - 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на:       

  Викуп власних акцій 3345 - - 

  Погашення позик 3350 (3 660)  (24 475) 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
 

(7) 

 

  Сплату дивідендів 3355 - - 

Інші платежі 3390 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (3 660) (24 475) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 28 763 (7 324) 

Залишок коштів на початок року 3405 28 877 36 201 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 1 124 - 

Залишок коштів на кінець року 3415 58 764 28 877 

 
 
 
 
 
 
 

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
 

8 

 

 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ.» 

за ЄДРПОУ 35442628 

                                                                                       (найменування) 

Звіт про власний капітал 

за 2021 р. 
 

Форма № 4 

 

Код за 
ДКУД 

1801005 

             

Стаття 
Код 

рядка 
  

Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 12 416 - 214 - 40 448 - - 53 078 

Коригування :                              

   Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - 

    Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

    Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 
4095 12 416 - 214 - 40 448 - - 53 078 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100 - - - - 51 786 - - 51 786 

Інший сукупний дохід 
за звітний період 

4110 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку                        

   Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - - 

   Спрямування прибутку до 
   зареєстрованого капіталу 

4205 - - - - - - - - 

   Відрахування до резервного 
   капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Внески учасників:                   

   Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - 

   Погашення заборгованості з 
   капіталу 

4245 - - - - - - - - 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
 

(9) 

 

Стаття 
Код 
рядка 
  

Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

Вилучення капіталу:                   

   Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - 

   Перепродаж викуплених акцій 
   (часток) 

4265 - - - - - - - - 

   Анулювання викуплених акцій 
   (часток) 

4270 - - - - - - - - 

   Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - (66) - - - - (66) 

Разом змін в капіталі 4295 - - (66) - 51 786 - - 51 720 

Залишок на кінець року 4300 12 416 - 148 - 92 234 - - 104 798 

             
 
 
 
 
 

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
 

10 

 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ.» 

за ЄДРПОУ 35442628 

 

Звіт про власний капітал 

за 2020 р. 
 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 
на початок року 

4000 12 416 - 282 - 21 887 - - 34 585 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 
                

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року  4095 - - - - - - - - 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 12 416 - 282 - 21 887 - - 34 585 
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - 18 572 - - 18 572 

Дооцінка (уцінка)необоротних активів 4111 - - - - - - - - 

Накопиченні курсові різниці 4113                 

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - - 

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 

4205 - - - - - - - - 

Відрахування до резервного капіталу 4210                 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 - - - - - - - - 

Сума чистого прибутку,  на створення 
спеціальних (цільових) фондів 

4220 
- - - - - - - - 

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення 

4225 
- - - - - - - - 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 
- - - - - - - - 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - - 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 
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Стаття 
Код 

рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резерв
ний 

капітал 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - (68) - (11) - - (79) 
Разом змін у капіталі 4295 - - (68) - 18 561 - - 18 493 

Залишок 
на кінець року 

4300 12 416 - 214 - 40 448 - - 53 078 

 
 
 
 
 

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Головний бухгалтер     Ніколаєва А.М. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 

(12) 

 

 
 Дата (рік, місяць число) 2022 01 01 

Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ.» за ЄДРПОУ 35442628 

Територія: Голоcіївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Орган державного управління:   за СПОДУ  

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 46.69 

Вид економічної діяльності: Оптова торгівля іншими  машинами й устаткуванням за КВЕД  
Одиниці виміру: тис. грн. Контрольна сума  
   

Примітки до фінансової звітності 
за 2021 рік 

Форма № 5          Код за ДКУД  

I. Нематеріальні активи 

Групи 
нематеріальних 

активів 
Код 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

 уцінка -) 
Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 

рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня корис-
ності за 

рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

Накопи-
чена 

аморти-
зація 

Первіс-
ної 

(переоці
неної) 

вартості 

Накопи-
ченої 

аморти-
зації 

Первi-
сна 

(переоці
нена) 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

Перві-
сної 

(переоці
неної) 

вартості 

Нако-
пичен

ої 
амор-
тизації 

Первісна 
 (перео-
цінена) 

вартість 

Накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 
природними 
ресурсами 

010 
- - - - - - - - - - - - - 

Права користування 
майном 

020 
- - - - - - - - - - - - - 

Права на знаки для 
товарів і послуг 030 

- - - - - - - - - - - - - 

Права на об’єкти 
промислової власності 040 

- - - - - - - - - - - - - 

Авторські та суміжні з 
ними права 

050 
1 304 847 - - - - - 264 - - - 1 304 1 111 

 060 - - - - - - - - - - - - - 
Інші нематеріальні 
активи 

070 
14 263 3 821 4 865   610 477 1 828    18 518 5 172 

Разом 080 15 567 4 668 4 865   610 477 2 092    19 822 6 283 

Гудвіл  090 - - - - - - - - - - - - - 

 
 
З рядка 080 графа 14 

 
 
 
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

 
(081) _-____ 

  

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _-____   
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)__-__   
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _-____    
З рядка 080 графа15 

 
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 
 

(085) _-____   



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

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 

(13) 

 

 

II. Основні засоби 

Групи 
основних 
засобів 

Код 

Залишок на початок 
року  

Надійш
ло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, 

уцінка-) 
Вибуло за рік 

Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік 

Втрати 
від 

зменше
ння 

корисн
ості 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на кінець 
року 

у тому числі 

первісна 
(переоцін

ена) 
вартість 

знос 

первісної
 (переоці

неної) 
вартості 

зно
су 

первісної
 (переоці

неної) 
вартості 

зносу 

первіс
ної  (пе
реоцін
е-ної) 
варто-

сті 

зно
су 

первісна 
 (переоці

нена) 
вартість 

знос 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

Первісна 
(переоці

нена) 
вартість 

знос 

Первіс
на 

(перео
цінена) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні 
ділянки 

100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвестиційна 
нерухомість 

105 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель 

110 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

120 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Машини та 
обладнання 

130 
3 938 2 734 515   26 26 520    4 427 3 228 - - - - 

Транспортні 
засоби 

140 
             - - - - 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

150 

401 92 -     76   - 401 168 - - - - 

Робоча і 
продуктивна 
худоба 

160 
             - - - - 

Багаторічні 
насадження 

170 
             - - - - 

Інші основні 
засоби 

180 
6 351 623 117     1 245   - 6 468 1 868 - - - - 

Бібліотечні 
фонди 

190 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 



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

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 

(14) 

 

 
 
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _-_____     
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _-_____     
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _______     
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___ 4 677 _     
  вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _______     
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _-_____     
  вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _-_____     
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) _-_____     

 
З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) _-_____     

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

200 

2 318 2 318 485   128 128 485    2 675 2 675 - - - - 

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

210 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Природні 
ресурси 

220 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна 
тара 

230 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети 
прокату 

240 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші необоротні 
матеріальні 
активи 

250 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом 260 13 008 5 767 1 117 - - 154 154 2 326 - - - 13 971 7 939 - - - - 

                   



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

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 (у тисячах гривень) 

(15) 

 

 
III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 678 46 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 577 87 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 4 865 - 
Формування основного стада 320 - - 

інші 330 - - 

Разом 340 6 120 133 

 
Із рядка 340 графа 3  Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)_-__________________ 
 Фінансові витрати, включені до капітальних 

інвестицій 
(342)_-__________________ 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код За рік 

На кінець року 

довгостроко
ві Поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     

асоційовані підприємства 350 - - - 
дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б. Інші фінансові інвестиції в:     

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - - 

акції 390 - - - 
облігації 400 - - - 

інші 410 - - - 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - - 

Із рядка 1035 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
  за собівартістю (421) _-_______ 
  за справедливою вартістю (422) _-_______ 
  за амортизованою собівартістю (423) _-_______ 

Із рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
  за собівартістю  (424) _-_______  
  за справедливою вартістю (425)   -                
  за амортизованою собівартістю (426) _-_______ 

 
V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440 - - 

Операційна курсова різниця 450 4 824 2 313 

Реалізація інших оборотних активів 460 - - 
Штрафи, пені, неустойки 470 10 969 

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 - - 

Інші операційні доходи і витрати, у тому числі: 490 624 6 581 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х - 

непродуктивні витрати і втрати 492 х 2 751 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:  - - 

асоційовані підприємства 500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 
спільну діяльність 520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати:  - - 

дивіденди 530   

проценти 540  10 

фінансова оренда активів 550 - - 

інші фінансові доходи і витрати 560 1 278 - 
Г. Інші доходи і витрати:    

реалізація фінансових інвестицій 570 - - 

реалізація необоротних активів 580 - - 

реалізація майнових комплексів 590 - - 

неопераційна курсова різниця 600 - - 

безоплатно одержані активи 610 65  
списання необоротних активів 620  132 

інші доходи і витрати 630   

 
Товарообмінні операції з продукцією 

   
(631) -  

Частка доходу від реалізації за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами (632) _-________%  
Із рядків 540-560графи 4 фінансові витрати, уключені о собівартості продукції 
основної діяльності (633) _-________ 
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VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код На кінець року 

1 2 3 

Готівка 640 - 

Поточний рахунок в банку 650 58 318 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 446 

Грошові кошти в дорозі 670  
Еквіваленти грошових коштів 680  

Разом 690 58 764 

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)    Грошові кошти, використання яких обмежено    (691)  _-____  
 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 

Зали-
шок на 

початок 
року 

Збільшення за 
звітний рік 

Викори
стано у 
звітном
у році 

Сторно
-вано 

невико
ристан
у суму 

у 
звітном
у році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Зали-
шок на 
кінець 
року 

нарахо
вано 

(створе
но) 

додат
кові 

відра
хуван

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 
2 768 4 930  5 212  - 2 486 

Забезпечення наступних витрат 
на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 
- - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання гарантійних 
зобов’язань 

730 
- - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат 
на реструктуризацію 

740 
- - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 
- - - - - - - 

Забезпечення витрат, що 
будуть здійснені в 2021, але 
відносяться до 20ХХ 

760 
       

Інші резерви  770 - - - - - - - 

Резерв сумнівних боргів 775 11 - - - - - 11 

Разом 780 2 779 4 930   5 212   2 497 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
Балансова вартість 

на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 20 - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 
Паливо 820 29 - - 

Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 - - - 

Запасні частини 850 8 453 - - 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 - - - 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5 - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 7 654 - - 

Разом 920 16 161 - - 

З рядка 920 графа 3   Балансова вартість запасів:     
відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _-____   
переданих у переробку  (922) _-____   
оформлених у заставу  (923) _-____   
переданих на комісію  (924) _-____   
активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 
рахунок 02) 

(925) _54 920____   
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IХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
Всього на 

кінець року 

у тому числі за строками непогашення 

до 12 місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

940 
13 191 13 071 107 13 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 
701 692 - 9 

 
Списано у звітному році безнадійної заборгованості                                                                                
(951) 
                                                                                                                                                                      
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами                                                      
(952)         

- 

- 

  
 

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 5 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 980 

- 

 

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

Заборгованість на кінець звітного року:   - 

валова замовників 1120 - 

валова замовникам 1130 - 
з авансів отриманих 1140 - 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - 

 

ХІІ. Податок на прибуток 
Найменування показника Код Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 11 606 

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220  

на кінець звітного року 1225  

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230  

на кінець звітного року 1235  
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 11 606 

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 11 606 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1242  

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 - 

Відображено у складі власного капіталу 1250 - 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1252 - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 - 

 

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний період 1300 4 418 

Використано за рік усього 1310 - 

в тому числі на: будівництво об’єктів 1311 - 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 

з них машини та обладнання 1313 - 
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

придбання МНМА 1316 - 

придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 1317 - 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних 
активів 

Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року  

надій
шло 

за рік 

вибуло за рік 
нарахо- 

вано 
аморти- 
зації за 

рік 

втрати 
від 

змен- 
шення 
корис- 
ності 

вигоди 
від 

віднов- 
лення 
корис- 
ності 

залишок на кінець 
року залишо

к на 
початок 

року 
(неаудо
вана) 

надійш- 
ло за 

рік 

зміни 
вартос

- 
ті за 
рік 

вибу-
ло за 

рік 

залиш
ок на 

кінець 
року 

первіс- 
на 

вартіст
ь 

накопи- 
чена 

аморти- 
зація 

первіс- 
на 

вартість 

накопи- 
чена 

аморти- 
зація 

первіс- 
на 

вартіст
ь 

накопи- 
чена 

аморти- 
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові 
біологічні активи  
- усього 

1410 - - - - - - - - - - - - - - - 

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 

багаторічні 
насадження 

1413 - - - - - - - - - - - - - - - 

  1414 - - - - - - - - - - - - - - - 

інші довгострокові 
біологічні активи 

1415 - - - - - - - - - - - - - - - 

Поточні біологічні 
активи  
- усього 

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

  в тому числі:  

тварини на 
вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

біологічні активи в 
стані біологічних 
перетворень (крім 
тварин на вирощуванні 
та відгодівлі) 

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

  1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

інші поточні біологічні 
активи 

1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

З рядка 1430 графа 5 і 
графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) - 

З рядка 1430 графа 6 і 
графа 16 

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) - 

З рядка 1430 графа 11 і 
графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 
власності (1433) - 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетво- 
реннями 

Результат від 
первісного визнання 

Уцінка 
Виручка від 
реалізації 

Собівартіст
ь реалізації 

Фінансовий результат  
(прибуток +, збиток -) від 

 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 

реалізації 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва  
- усього 

1500 
  

- (      -     ) - - (     -       ) - - 
 

у тому числі: 
 

- - - - - - - - -  

зернові і зернобобові 1510 
 

(           ) 
 

(           ) 
  

(           ) 
  

 

з них: 
1511 - (   -        ) - (     -      ) - - (     -      ) - - 

 

пшениця  

соя 1512 - (   -        ) - (     -      ) - - (     -      ) - -  

соняшник 1513           

ріпак 1514 - (   -        ) - (     -      ) - - (     -      ) - -  

цукрові буряки (фабричні) 1515           

картопля 1516 - (   -        ) - (     -      ) - - (     -      ) - -  

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517           

інша продукція рослинництва 1518 - (   -        ) - (     -      ) - - (     -      ) - -  

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -  

Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва  
- усього 

1520 

- - - (     -      ) - - - - - 

 

у тому числі: 
 

- - -   - - - -  

приріст живої маси - усього 1530 - - - (     -      ) - - - - -  

з нього: 
1531 

 
- 

 
(   -        ) 

 
- 

 
(     -      ) 

 
- - - - - 

 

    великої рогатої худоби  

свиней 1532 - - - - - - - - -  

молоко 1533 - (   -        ) - (     -      ) - - - - -  

вовна 1534 - (   -        )    - - - -  

яйця 1535 - (   -        ) - (     -      ) - - - - -  

інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -  

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (    -         ) - (     -      ) - - - - -  

продукція рибництва 1538 - - -   - - - -  

  1539 - - - (     -      ) - - - - -  

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 
- - - (     -      ) - - - - - 

 

 
 

Директор    Ейсмонт Ю.А.  
  

 
 

Головний бухгалтер  Ніколаєва А.М.  
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КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

за ЄДРПОУ 35442628 

Територія Голосіївський р-н м. Києва за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ  

Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими  машинами й устаткуванням за КВЕД 46.69 

Одиниця виміру: тис. грн.  
 

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
"Інформація за сегментами" 

за 2021 рік      
Форма N 6 Код за ДКУД 1801009 

I. Показники пріоритетних звітних господарський сегментів 
                              (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподілені 
статті Усього Оптова торгівля іншими  

машинами й устаткуванням   

Звітний рік Минулий рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 

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

1. Доходи звітних сегментів: 
    Доходи від операційної 
    діяльності звітних сегментів  010 407 709 313 122 - - - - - - 407 709 313 122 

з них: 

011 402 251 310 308 - - - - - - 402 251 310 308 

доходи від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг): 
    зовнішнім покупцям 

іншим звітним сегментам 012   - - - - - -   

інші операційні доходи 013 5 458 2 814 - - - - - - 5 458 2 814 

Фінансові доходи звітних сегментів 020 1 278 1 163 - - - - - - 1 278 1 163 

з них:                   

інші фінансові доходи 022 1 278 1 163 - - - - - - 1 278 1 163 

Інші доходи 030 65 68 - - - - - - 65 68 

 Усього доходів звітних сегментів 040 409 052 314 353 - - - - - - 409 052 314 353 

Нерозподілені доходи 050 х х х х х х х х - - 

з них:                       

доходи від операційної діяльності 051 х х х х х х х х - - 

фінансові доходи 052 х х х х х х х х - - 
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Найменування показника 
Код 

рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподілені 
статті Усього Оптова торгівля іншими  

машинами й устаткуванням   

Звітний рік Минулий рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 

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

Усього доходів підприємства 
  (р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 409 052 314 353 - - - - - - 409 052 314 353 

2. Витрати звітних сегментів: 
   Витрати операційної діяльності 080 303 218 246 032 - - - - - - 303 218 246 032 

з них:                   
собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг): 
     зовнішнім покупцям 081 303 218 246 032 - - - - - - 303 218 246 032 

Адміністративні витрати 090 25 214 24 834 - - - - - - 25 214 24 834 

Витрати на збут 100 7 223 7 583 - - - - - - 7 223 7 583 

Інші операційні витрати 110 9 863 12 259 - - - - - - 9 863 12 259 

Фінансові витрати звітних сегментів 120 10 891 - - - - - - 10 891 

з них:                   

Інші фінансові витрати 122 10 891 - - - - - - 10 891 

Інші витрати 130 132 26 - - - - - - 132 26 

Усього витрат звітних сегментів 140 345 660 291 625 - - - - - - 345 660 291 625 

Нерозподілені витрати 150 x x х х х х 11 606 4 156 11 606 4 156 

з них:                       

фінансові витрати 152 х х х х х х х х х х 

податок на прибуток 154 х х х х х х 11 606 4 156 11 606 4 156 

Вирахування собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) іншим 
звітним сегментам 160 -  -  -  -  -  -  - - - - 

Усього витрат підприємства 
  (р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 345 660 291 625 - - - - 11 606 4 156 357 266 295 781 

3. Фінансовий результат діяльності 
сегмента 
  (р. 040 - р. 140) 180 63 392 22 728 - - - -   63 392 22 728 

4. Фінансовий результат діяльності 
підприємства 
  (р. 070 - р. 170) 190 63 392 22 728 - - - - (11 606) (4 156) 51 786 18 572 

5. Активи звітних сегментів 200 111 435 78 293 - - - - 826 531 112 261 78 824 

з них: 201           

Необоротні активи 202 19 940 18 367 - - - - - - 19 940 18 367 
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Найменування показника 
Код 

рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподілені 
статті Усього Оптова торгівля іншими  

машинами й устаткуванням   

Звітний рік Минулий рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Минулий 

рік 

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

Оборотні активи 203 16 161 14 804 - - - - - - 16 161 14 804 

Дебіторська заборгованість 204 15 137 14 236 - - - - - - 15 137      14 236 

Гроші, ВМП, інші 205 60 197 30 886 - - - - 826 531 61 023 31 417 

Нерозподілені активи 220 х х х х х х - - х х 

з них: 221 х х х х х х - - х х 

Необоротні активи 222 х х х х х х - - х х 

Оборотні активи 223 х х х х х х - - х х 

Усього активів підприємства 230 111 435 78 293 - - - - 826 531 112 261 78 824 

6. Зобов'язання звітних сегментів 240 7 462 25 746 - - - - - - 7 462 25 746 

з них: 241                 

Довгострокові зобов'язання 242 - - - - - - - - - - 

Поточні зобов'язання і забезпечення 243 7 462 25 746 - - - - - - 7 462 25 746 

Нерозподілені зобов'язання 260   х х х х - -   

Усього зобов'язань підприємства 
  (р. 240 + р. 260) 270 7 462 25 746 - - - - - - 7 462 25 746 

7. Капітальні інвестиції 280 6 120 9 499 - - - - - - 6 120 9 499 

8. Амортизація необоротних активів 290 4 418 4 066 - - - - - - 4 418 4 066 
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II. Показники за допоміжними звітними географічний виробничий сегментами 
                                         (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 

 
 

Найменування показника Код 
рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього 

Україна     

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

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

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) зовнішнім покупцям 

300 402 251 310 308 -  -  -  -  -  -  402 251 310 308 

Балансова вартість активів звітних сегментів 310 111 435 78 293 -  -  -  -  826 531 112 261 78 824 

Капітальні інвестиції 320 6 120 9 499 -  -  -  -  -  -  6120 9 499 

 
 

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами 
                                                                                                           (виробничий, збутовий) 

 
Найменування показника Код 

рядка 
Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього 

Україна 
 

  

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) зовнішнім покупцям 

350 402 251 310 308 -  -  -  -  -  -  402 251 310 308 

Балансова вартість активів звітних сегментів 360 111 435 78 293 -  -  -  -  826 531 112 261 78 824 

Капітальні інвестиції 370 6120 9 499 -  -  -  -  -  -  6120 9 499 

 
 

          

 
 
 
 
 
  

Директор         Ейсмонт Ю.А. 
           

           
Директор фінансовий     Кравченко О.В. 
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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 2021 року та охоплює період із 1 січня до 31 грудня 
2021 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. УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. До 2020 року економіка України демонструвала ознаки 
відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Проте, поширення спалаху 
коронавірусної хвороби COVID-19 на початку 2020 року та введення карантинних заходів для її 
запобігання негативно вплинули на світову та українську економіку.  

Поступове скорочення карантинних обмежень у 2021 році разом із поширенням вакцинації сприяли 
пожвавленню економічної діяльності підприємств та підвищенню рівня ділових очікувань, попри появу 
нових штамів коронавірусу. В цілому ріст ВВП за 2021 рік склав 3%, що виявилося нижче очікувань. Разом 
з тим, відновлення економіки України супроводжувалося пришвидшенням темпів інфляції до 10% у 
річному вимірі. Ріст темпів інфляції був характерний для світової економіки загалом. При цьому курс 
гривні до іноземних валют дещо зміцнився протягом 2021 року. Для стримання інфляції Національний 
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банк України декілька разів піднімав облікову ставку, збільшивши її з 6% до 9% за 2021 рік. У січні 2022 
року ставка знову була підвищена до 10%.  

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв'язки із Росією, беручи до уваги анексію 
Криму, автономної республіки у складі України, а також триваючий збройний конфлікт у деяких районах 
Луганської та Донецької областей.  

Подальше відновлення економіки України залежить від майбутнього розвитку ситуації з поширенням 
коронавірусу, зокрема, запровадження можливих обмежувальних заходів, а також від співпраці з 
міжнародними інвесторами та узгодженої політики органів державної влади щодо соціально-
економічного розвитку країни. Важливим фактором є також стан взаємовідносин з Російською 
Федерацією. Ці фактори матимуть вплив на результати діяльності Компанії у майбутніх періодах. 
Керівництво Компанії стежить за станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів для мінімізації будь-
яких негативних наслідків, наскільки це можливо. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати 
впливу зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. 
Керівництво 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 в майбутньому. Керівництво вважає, що 
здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії. Дана фінансова 
звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі 
коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені (Див. також пункт 4. 
Безперервність діяльності). 

4. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
Дана фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу безперервності діяльності, що 
припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності.  
Станом на 31 грудня 2021 року Компанія мала позитивні чисті активи у розмірі 104 798 тисяч гривень (на 
31 грудня 2020 року ― 53 078 тисяч гривень) і в 2021 році Компанія генерувала позитивні чисті грошові 
потоки від операційної діяльності на суму 31 174 тисяч гривень (у 2020 році ― 16 013 тисяч гривень).  
Російське військове вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року та триває до сьогоднішнього 
дня, є суттєвою подією, наслідки якої поки що визначити неможливо в масштабах країни в цілому, але 
Компанія планує продовжувати свою діяльність у звичному режимі. Для інших подій після дати балансу, 
будь ласка, див. Примітку 18. Події після дати балансу. 
Керівництво Компанії стежить за станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів для мінімізації будь-
яких негативних наслідків з метою збереження робочих місць, безперервності виплат заробітних плат 
працівникам, сплати у повній мірі належних податків та платежів до бюджету. 
За результатами діяльності першого кварталу 2022 року Компанія отримала фінансовий результат у 
вигляді прибутку в сумі 5 684 тисяч гривень, загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 
31.03.2022 р. складає 67 446 тисяч гривень. 
Керівництво реорганізувало бізнес-процес і підготувало скоригований прогноз грошових потоків на 
наступні 12 місяців на основі наступного ключового припущення: що військові дії відбуватимуться за тією 
ж лінією, на якій вони знаходяться на дату затвердження даної звітності. 
Виходячи з поточних прогнозів керівництва Компанії та розгляду можливих сценаріїв розвитку подій, 
очікується що впродовж наступних 12 місяців Компанія продовжить генерувати позитивні грошові потоки 
та генерувати дохід (дивись також примітку 17).   
Враховуючи все вищенаведене, ця  фінансова звітність була підготовлена на основі припущення 
безперервності діяльності, тобто річна фінансова звітність Компанії підготовлена спираючись на 
впевненість керівництва в тому, що вона буде провадити звичайну господарську і операційну діяльність 
протягом наступних 12 місяців з моменту складання такої фінансової звітності.  
Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку 
Компанії.  
Дана  фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 
Керівництво визнає, що майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є єдиним джерелом суттєвої 
невизначеності, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою 
діяльність, і, отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи і виконувати свої зобов'язання 
в ході звичайної діяльності. Незважаючи на цю єдину суттєву невизначеність, пов’язану з війною в Україні, 
керівництво продовжує вживати заходів для мінімізації впливу цих факторів і, таким чином, вважає, що 
застосування припущення безперервності підприємства для підготовка цієї фінансової звітності є 
доцільною. 
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5. 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 2021 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. 
 
6. 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.  
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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 20 000 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 20 000 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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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». 
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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. 
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7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
 

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 Балансу) 
представлена таким чином: 

 
На 31 грудня 

2021 року  
На 31 грудня 

2020 року  
Розрахунки з постачальниками 484  - 

Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях 180  - 

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

28  165 

Передплата за послуги митниці 9  76 

Інша -  25 

Разом 701  266 

 
8. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ 
 
Статутний капітал Компанії на 31 грудня 2021 року становить 12 416 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 
року: 12 416 тисяч гривень).  
 
9. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ 
 
Станом на 31 грудня 2021 року Додатковий капітал (рядок 1410 Балансу) становить 149 тисяч гривень та 
відображає вартість безоплатно отриманих активів від NCR Hungary Ltd. (31 грудня 2020 року: 214 тисяч 
гривень). 
 
10. КРЕДИТИ ТА ЗАЙМИ 
 
Кредити та займи станом на 31 грудня 2021 та 2020 років представлені таким чином: 

 
На 31 грудня 

2021 року  
На 31 грудня 

2020 року 

Поточна кредиторська заборгованість за  довгостроковими 
зобов’язаннями (рядок 1610) -  3 676 

Разом -  3 676 

 

 
Валюта Ставка Строк 

На 31 грудня 
2021 року 

На 31 грудня 
2020 року 

      

PRINTEC FINANCE LTD USD 5% 2021 - 3 676 

Разом    - 3 676 

 
11. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
Станом на 31 грудня 2021 року Поточні забезпечення (рядок 1660 Балансу) були представлені 
забезпеченням на виплату відпусток працівникам у розміри 2 487 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 2 
768 тисяч гривень). 

 
12. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Інші поточні зобов’язання (рядок 1690 Балансу) представлені 
таким чином: 

 
На 31 грудня 

2021 року  
На 31 грудня 

2020 року  
Податковий кредит 418  438 

Заборгованість за позиками від пов'язаних сторін -  39 

Інші 3  26 

Разом 421            503
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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 2021 та 2020 років, підприємство мало такі операції та залишки 
зі своїми пов’язаними сторонами: 
 

Рік Покупки у пов’язаних сторін    
Залишок до 
отримання   Залишок до сплати  

2021 6 458   484  365 
2020 1 890   -  5 926 

Рік 
Позики від пов’язаних осіб 

(тис. грн.)   
Залишок до 
отримання   

Залишок до 
сплати  

2021 -   -  - 
2020 -   -  3 712 

 

Рік 
Продаж пов’язаним 

сторонам    
Залишок до 
отримання   

2021 537   522  

 

Винагорода вищому керівництву Компанії представлена у вигляді: 

 2021  2020 

Винагорода вищому керівництву 10 809  10 977 

 
У 2021 році вище керівництво Компанії складалося з 6 осіб (2020 - 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. 

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 2022 року з правом пролонгації. 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: 
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На 31 грудня 

2021 року 
 На 31 грудня 

2020 року  

До одного року 7 599  72  
Від одного до п’яти років 13 912  401  
Більше ніж п’ять років -  -  

Разом 21 511  473  

 

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 2021 

 Справедлива 
вартість 2021 

 Балансова 
вартість 2020 

 Справедлива 
вартість 2020 

Фінансові активи        

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 13 191  13 191  11 408  11 408 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість  701   701   266   266  

Грошові кошти та їх еквіваленти 58 764  58 764  28 877  28 877 

Разом активи 72 656  72 656  40 551  40 551 

 
Фінансові зобов’язання        
Поточна кредиторська 
заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями -  -  3 676  3 676 
Поточна кредиторська 
заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 2 775  2 775  14 865  14 865 

Інші поточні зобов'язання 421  421  503  503 

Разом зобов'язання 3 196  3 196  19 044  19 044 

 

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 
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. 
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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 2021 та 2020 року фінансові інструменти Компанії представлені наступним чином: 

 2021  2020          

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 13 191  11 408 

Інша поточна дебіторська заборгованість  701   266  

Грошові кошти та їх еквіваленти 58 764  28 877 

Разом фінансові активи 72 656  40 551 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -  3 676 

Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 2 775  14 865 

Інші поточні зобов'язання 421  503 

Разом фінансові зобов’язання 3 196  19 044 

Чиста позиція 69 460  21 507 

 

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 2021 

Станом на 
31 грудня 2020 

Євро (EUR) 30,9226 34,7396 
Долар США (USD) 27,2782 28,2746 

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.  

Станом на 31.12.2021 
Українська 

гривна 
Долар 
США Євро Разом 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

13 154 9 28 
13 191 

Інша поточна дебіторська заборгованість  701 - - 701 
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 564 700 500 58 764 

Разом фінансові активи 71 419  709 528 72 656 

Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги (2 762) (1) (12) (2 775) 

Інші поточні зобов'язання (421) - - (421) 

Разом фінансові зобов'язання (3 183)  (1) (12) (3 196) 

Чиста позиція 68 236 708  516 69 460 
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Станом на 31.12.2020 

Українська 
гривна 

Долар 
США Євро Разом 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 10 984 424 - 11 408 

Інша поточна дебіторська заборгованість  266 - - 266 

Грошові кошти та їх еквіваленти 28 877 - - 28 877 

Разом фінансові активи 40 127  424 - 40 551 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями - (3 676) - (3 676) 
Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги (7 586) (819) (6 460) (14 865) 

Інші поточні зобов'язання (466) (37) - (503) 

Разом фінансові зобов'язання (8 052)  (4 532) (6 460) (19 044) 

Чиста позиція 32 075 (4 108)  (6 460) 21 507 

 

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 31.12.2021   

Зміни валютного курсу EUR 5% (26) 
Зміни валютного курсу EUR (5%) 26 
Зміни валютного курсу USD 5% (35) 
Зміни валютного курсу USD (5%) 35 

   

Станом на 31.12.2020    

Зміни валютного курсу EUR 5% (323) 
Зміни валютного курсу EUR (5%) 323  
Зміни валютного курсу USD 5% (205) 
Зміни валютного курсу USD (5%) 205 

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. 

 

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. 
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17. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

В період після звітної дати відбулося загострення військових дій між Україною та Російською федерацією 
(РФ). 24 лютого війська РФ перетнули Державні кордони України з кількох напрямків, провівши 
попередньо авіаційні та ракетні удари по об’єктах на території України. Керівництво України ввело 
воєнний стан та об’явило мобілізацію. 

Активні бойові дії, які тривають п’ятий місяць, призвели до загибелі як військових, так і мирного населення 
України, значного руйнування інфраструктурних об’єктів, що зі свого боку  викликало масштабну 
економічну та гуманітарну кризу. Зруйновано об’єкти військової та цивільної інфраструктури, значна 
частина території України на сході та півдні залишається тимчасово окупованою і на лінії зіткнення 
продовжується активна фаза бойових дій. Не зупиняються ракетно-бомбові удари по інфраструктурним 
об’єктам та населенню по всій території України. Більше 5 мільйонів людей за цей період виїхали з 
України, переважно жінки та діти, кількість внутрішніх переселенців перевищила 7 мільйонів осіб. 
Військові дії тривають на територіях Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, 
Херсонської областей України. 

Унаслідок широкомасштабної агресії РФ проти України значно зріс рівень усіх ризиків, які впливають на 
стабільність фінансової системи та діяльність економіки. Втрати ВВП України в 2022 році будуть 
суттєвими. Інфляційний тиск залишається значним через виведення з ладу об’єктів виробничої та 
транспортної інфраструктури, вищі виробничі витрати. Відповідно значно зростає обсяг бюджетних 
витрат на підтримку бізнесу та поступове відновлення економіки. У першому кварталі 2022 року доходи 
бюджету вдалося підтримати за рахунок авансових виплат дивідендів державними підприємствами та 
перерахування прибутку НБУ. З урахуванням очікуваних обмежених надходжень у другому кварталі все 
вагомішою є подальша підтримка від міжнародних донорів. 

Фіксація обмінного курсу на момент початку війни на рівні 29.25 грн. за долар США та 31.22 грн. за євро 
та запровадження обмежень на рух капіталу значно знизили тиск на валютний ринок. Рівень міжнародних 
резервів НБУ залишається на прийнятному рівні, проте експортний потенціал значно обмежено, зокрема 
логістичними проблемами. Ціни на енергоносії, особливо на природний газ, зросли швидкими темпами. 
Війна також спричинила погіршення прогнозів світового зростання та скорочення глобальної торгівлі. 

Для збереження фінансової стабільності емісійне фінансування державного бюджету Національним 
банком має бути і надалі мінімізовано. Для досягнення цього потрібно продовжувати докладати зусиль 
для залучення офіційного фінансування від міжнародних партнерів на пільгових умовах, а також 
дотримуватися максимально можливої економії бюджетних ресурсів і міжнародних резервів в умовах 
воєнного стану. Збільшення бюджетних видатків має відбуватися насамперед на пріоритетні напрями – 
забезпечення обороноздатності країни та соціального захисту населення, водночас надання податкових 
пільг має носити виключний, а не всеохоплюючий характер. 

Ситуація продовжує розвиватися і її наслідки наразі є до кінця невизначеними. Керівництво не може 
передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть 
мати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії в майбутньому. Керівництво продовжує 
стежити за можливим впливом вказаних подій на Компанію і вживатиме всіх можливих заходів для 
зменшення будь-яких наслідків. 

Оцінку впливу війни на поточну ситуацію в Компанії та оцінка керівництвом безперервності діяльності 
розкрита в Примітці 4. 

Компанія виконує свої зобов'язання як роботодавець перед своїми працівниками, завдяки чому вдається 
зберегти весь персонал. Мобілізаційні заходи суттєво не вплинули на кількість та якість персоналу 
Компанії. Під час активних бойових дій активи та майно Компанії не були втрачені та істотно пошкоджені. 
Компанія вжила активних заходів для підтримки та налагодження логістичних виробничих ланцюгів, 
провівши переговори з основними постачальниками та замовниками та отримали від них підтвердження, 
що співпраця продовжиться в нинішніх умовах. 
 
 

 


