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   КОДИ 
  Дата (рік, місяць, число) 2019 | 12 | 31 

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вірлпул Компані 
Україна» 

за ЄДРПОУ 37001764 

Територія: м. Київ   за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності: Оптова торгівля побутовими електротоварами й 
електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 
відтворювання звуку й зображення  

за КВЕД 46.43 

Cередня кількість працівників: 50     
Адреса: Україна, м. Київ, вул. вул. Є. Сверстюка, 2а, 02002    
Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака (окрім розділу 
IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з 
копійками) 

   

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 2019 р. 
. 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 8 455 6 029 

первісна вартість 1001 20 647 20 725 
накопичена амортизація 1002 12 192 14 696 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 472  472 
Основні засоби 1010 2 140 9 291 

первісна вартість 1011 8 545 18 673 
знос 1012 6 405 9 382 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030 - - 
інші фінансові інвестиції 1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Інші необоротні активи 1090 - 38 
Усього за розділом I 1095 11 067 15 830 

II. Оборотні активи    
Запаси 1100 109 264 91 932 
Виробничі запаси 1101 39 39 
Товари 1104 109 225 91 893 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 480 693 351 957 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 4 051 4 205 
з бюджетом 1135 9 113 15 942 
   у тому числі з податку на прибуток 1136 2 974 9 688 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 12 321 22 081 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27 - 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 175 567 405 525 
Витрати майбутніх періодів 1170 2 656 911 
Інші оборотні активи 1190 17 742 29 449 
Усього за розділом II 1195 811 434 922 002 
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 - - 
Баланс 1300 822 501 937 832 
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Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 
    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 311 958 1 208 184 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - 9 912 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 (694 321) (659 312) 
Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Усього за розділом I 1495 (382 363) 558 784 
II. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення    
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - - 
Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 4 036 2 983 
Цільове фінансування 1525 - - 
Усього за розділом II 1595 4 036 2 983 
III. Поточні зобов'язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 
 

1610 - - 
товари, роботи, послуги 1615 5 806 15 839 
розрахунками з бюджетом 1620 - 360 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
розрахунками зі страхування 1625 86 - 
розрахунками з оплати праці 1630 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 5 098 98 
Із внутрішніх розрахунків 1645 1 129 919 293 426 
Поточні забезпечення 1660 51 160 66 342 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 8 759 - 
Усього за розділом III 1695 1 200 828 376 065 
IV. Зобов'язання, пов'язані з 
необоротними активами, утримуваними 
для продажу, та групами вибуття 1700 - - 
V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - - 
Баланс 1900 822 501 937 832 

 
 
 

Керівник Набатнікова Г. В.   
    
    

Головний бухгалтер Богуславська С. Б.  
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 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31 

Підприємство: ТОВ «Вірлпул Компані Україна» за ЄДРПОУ   37001764 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І . ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період  

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 078 367 1 955 257 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1 651 454) (1 588 644) 
Валовий:    

прибуток 2090 426 913 366 613 
збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи 2120 517 065 123 448 
Адміністративні витрати 2130 (42 408) (48 446) 
Витрати на збут 2150 (493 101) (395 384) 
Інші операційні витрати 2180 (375 473) (104 100) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190 32 996 - 
збиток 2195 - (57 869)  

Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 11 177 8 735 
Інші доходи 2240 - - 
Фінансові витрати 2250 - - 
Втрати від участі в капіталі 2255 - - 
Інші витрати 2270 - - 
Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290 44 173 - 
збиток 2295 - (49 134) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 9 164 - 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 
- - 

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 35 009 - 
збиток 2355 - (49 134) 
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 4 5 
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 35 009 (49 134) 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні витрати 2500 399 518 
Витрати на оплату праці 2505 29 879 28 240 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 286 5 314 
Амортизація 2515 5 493 3 296 
Інші операційні витрати 2520 870 925 510 562 
Разом 2550 910 982 547 930 

    
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 
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 - - 

 
 

 Керівник Набатнікова Г. В.  
    
    

Головний бухгалтер Богуславська С.Б.   
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 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31 

Підприємство ТОВ «Вірлпул Компані Україна» за ЄДРПОУ     37001764 
 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 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 2 095 407 1 804 206 
Повернення податків і зборів 3005 – 1 563 
у тому числі податку на додану вартість 3006 – – 
Цільового фінансування 3010 – – 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 63 407 65 223 
Надходження від повернення авансів 3020 3 015 – 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 3025 441 1 438 
Інші надходження 3095 10 300 526 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2 404 898) (1 469 516) 
Праці 3105 (28 280) (24 045) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (5 387) (5 115) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (377 080) (6 010) 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 

прибуток 3116 (15 878) – 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 

додану вартість 3117 (307 703) (304 241) 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших 

податків і зборів 3118 (53 499) (59 769) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (3 067) (52 149) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 – – 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 – – 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 3150 – – 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 – – 
Інші витрачання 3190 (887) (37) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (647 029) (41 916) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності    
Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 – – 
необоротних активів 3205 – – 

Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 10 736 8 807 
дивідендів 3220 – – 

Надходження від деривативів 3225 – – 
Інші надходження 3250 – – 
Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 – – 
необоротних активів 3260 (11 716) (2 603) 

Виплати за деривативами 3270 – – 
Інші платежі 3290 – – 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (980) 6 204 
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Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 

1 2 3 4 
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу (Примітка 7) 3300 892 168 – 
Отримання позик 3305 – – 
Інші надходження 3340 – 8 759 
Витрачання на:  –  
Викуп власних акцій 3345 – – 
Погашення позик 3350 – – 
Сплату дивідендів 3355 – – 
Витрачання на сплату відсотків 3360 – – 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 3365 – – 
Інші платежі 3390 – – 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 892 168 8 759 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 244 160 (26 953) 
Залишок коштів на початок року 3405 175 567 205 734 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (14 202) (3 214) 
Залишок коштів на кінець року 3415 405 525 175 567 

 
 
 

 
Директор Набатнікова Г. В.   

    
    

Головний бухгалтер Богуславська С. Б.  
    

- 



ТОВ «Вірлпул Компані Україна»                                                                                                                                                                                           Фінансова звітність за 2019 рік 

7 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31 

Підприємство ТОВ «Вірлпул Компані Україна» за ЄДРПОУ     37001764 
 

Звіт про власний капітал  
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро-
ваний 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 311 958 ‒ ‒ ‒ (694 321) ‒ ‒ (382 363) 
Коригування:           
Зміна облікової політики 4005 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Виправлення помилок 4010 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Інші зміни 4090 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Скоригований залишок на початок року 4095 311 958 ‒ ‒ ‒ (694 321) ‒ ‒ (382 363) 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 ‒ ‒ ‒ ‒ 35 009 ‒ ‒ 35 009 
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 (Примітка 7, 9) 4240 896 154 ‒ (3 986) ‒ ‒ ‒ ‒ 892 168 
Погашення заборгованості з капіталу 4245 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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 (Примітка 7) 4290 72 ‒ 13 898 ‒ ‒ ‒ ‒ 13 970 
Разом змін у капіталі 4295 896 226 ‒ 9 912 ‒ 35 009 ‒ ‒ 941 147 
Залишок на кінець року 4300 1 208 184 ‒ 9 912 ‒ (659 312) ‒ ‒ 558 784 

 
Директор Набатнікова Г. В. 

   
Головний бухгалтер Богуславська С. Б. 
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 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31 

Підприємство ТОВ «Вірлпул Компані 
Україна» 

за ЄДРПОУ     37001764 

 

Звіт про власний капітал  
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро-
ваний 

капітал 

Капітал 
у 

дооцінка
х 

Додатко-
вий 

капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплаче-
ний 

капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 11 235 ‒ ‒ ‒ (645 187) ‒ ‒ (633 952) 
Коригування:           
Зміна облікової політики 4005 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Виправлення помилок 4010 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Інші зміни 4090 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Скоригований залишок на початок року 
Не піддано аудиту 4095 11 235 ‒ ‒ ‒ (645 187) ‒ ‒ (633 952) 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 ‒ ‒ ‒ ‒ (49 134) ‒ ‒ (49 134) 
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 (Примітка 7,9) 4240 300 723 - - - - - - 300 723 
Погашення заборгованості з капіталу 4245 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Разом змін у капіталі 4295 300 723 ‒ ‒ ‒ (49 134) ‒ ‒ 251 589 
Залишок на кінець року 4300 311 958 ‒ ‒ ‒ (694 321) ‒ ‒ (382 363) 

 
Директор Набатнікова Г. В.  

    
Головний бухгалтер Богуславська С. Б.  
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                 КОДИ 

                Дата /рік, місяць, число/  2019 12  31 

Підприємство: ТОВ «Вірлпул Компані Україна» за ЄДРПОУ 37001764 
Територія: : м. Київ, Україна      за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного управління: -  за СПОДУ 0 
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності: Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового 
призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення за КВЕД 46.43 
Середня кількість працівників: 50   
Одиниця виміру: тис. грн   

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 
 

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008 
 

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Групи нематеріальних активів Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +,   

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 
амор-

тизації за 
рік 

Втрати 
від змен-

шення 
корис-

ності за 
рік 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

  первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

Накопиче
на 

амортиза
ція 

 Первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

Накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

Накоп
ичена 
аморт
изація 

Первісно
ї 

(переоці-
неної 

вартості) 

Накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(переоці-

нена 
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 комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - - 
Права на об'єкти промислової власності 040 16 224 9 356  - - - - - 1 168 - - - 16 224 10 524 
Авторське право та суміжні з ним права 050 4 423 2 836 78 - - - - 1 336 - - - 4 501 4 172 
 060 - -  - - - - - - - - - - - 
Інші нематеріальні активи 070 - -  - - - - - - - - - - - 
Разом 080 20 647 12 192 78 - - - - 2 504 - - - 20 725 14 696 
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - - 

               
Із рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 
вартість створених підприємством нематеріальних активів 
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081) -   
 (082) -   
 (083) -   

Із рядка 080 графа 5 (084) -   
З рядка 080 графа 15 (085) -   
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ІІ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Групи основних засобів Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

 

Надійш
ло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +,  

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік 

Втрати 
за 

зменше
ння 

корис-
ності  

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

У тому числі 

Первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

Знос Первісної 
(переоці-

неної 
вартості) 

Зносу Первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

Знос одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну оренду 

  Первісна 
(переоціне-
на вартість) 

Знос Первісної 
(переоці-

неної 
вартості) 

Зносу Первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

Знос Первісна 
(переоці-

нена 
вартість) 

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 120 747 267 - - - - - 19 - - 747 286 - - - - 
Машини та обладнання 130 3 727 2 234 2 637 - - - - 963 - - (12) 6 364 3 185 - - - - 
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інструменти,  прилади,  
інвентар (меблі) 150 3 411 3 244 1 765 - - - - 288 - - - 5 176 3 532 - - - 

- 

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші основні засоби 180 - - 4 371 - - - - 364 - - - 4 371 364 - - - - 
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 
660 660 1 355 - - - - 1 355 - - - 2 015 2 015 - - - 

- 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

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

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші необоротні матеріальні 
активи 

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

Разом 260 8 545 6 405 10 128 - - - - 2 989 - - (12) 18 673 9 382 - - - - 

 
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) 7 141 
З рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації 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) 44 312 
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) – 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) – 
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III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 10 128 - 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 - 472 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 78 - 
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - 
Інші 330 - - 

Разом 340 10 206 472 

   
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - 

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - 
 
 

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

   Довгострокові 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 - - - 

     
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові 
інвестиції відображені: 

 

 за собівартістю (421) - 
 за справедливою вартістю (422) - 
 за амортизованою 
собівартістю (423) - 

     
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції 
відображені: 

 

 за собівартістю (424) - 
 за справедливою вартістю (425) - 
 за амортизованою 
собівартістю (426) - 
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V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 - - 
Операційна курсова різниця 450 516 997 370 608 
Реалізація інших оборотних активів 460 - - 
Штрафи, пені, неустойки 470 - - 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 
призначення 480  - - 
Інші операційні доходи і витрати 490 68 4 865 
 у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 
 

491 X 874 
непродуктивні витрати і втрати 492 X - 

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
асоційовані підприємства 500 - - 
дочірні підприємства 510 - - 
спільну діяльність 520 - - 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 - X 
Проценти 540 X - 
Фінансова оренда активів 550 - - 
Інші фінансові доходи і витрати 560 11 177 - 
Г. Інші доходи і витрати     
Реалізація фінансових інвестицій 570 - - 
Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 
Результат оцінки корисності 590 - - 
Неопераційна курсова різниця 600 - - 
Безоплатно одержані активи 610 - X 
Списання необоротних активів 620 X - 
Інші доходи і витрати 630 - - 

    
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) - 

  
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) -% 
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної 

діяльності (633) - 
   

  

VI. ГРОШОВІ КОШТИ 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 - 
Поточний рахунок у банку 650 405 525 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 - 
Грошові кошти в дорозі 670 - 
Еквіваленти грошових коштів 680 - 

Разом 690 405 525 
   

З рядка 070 гр. 4 Балансу   
Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - 
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VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ 

Види забезпечень і 
резервів 

Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

 

Збільшення за звітний 
рік 

Викори
стано у 
звітно-
му році 

Сторновано 
невикори-

стану суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 
відшкодува
ння витрат 

іншою 
стороною, 

що 
врахована 
при оцінці 
забезпечен

ня 

Залишок 
на кінець 

року 

Нарахо- 
вано 

(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 
2 980 1 956 - 2 451 - - 2 485 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 

720 
- -  - - - - - 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 

730 
9 897 22 565 - 11 608 10 486 - 10 368 

Забезпечення наступних 
витрат на 
реструктуризацію 

740 
- -  - - - - - 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 

- -  - - - - - 
Забезпечення витрат на 
виплату премій 
співробітникам 

760 
2 529 4 367 - 857 1 672 - 4 367 

Інші забезпечення 770 39 790 369 069 - 336 107 20 647 - 52 105 
Резерв сумнівних боргів 775 970 874 11 462 - - - 13 306 
Разом 780 56 166 398 831 11 462 351 023 32 805 - 82 631 

  
 

VIII. ЗАПАСИ 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на    
кінець року 

Переоцінка за рік 

 Збільшення чистої 
вартості реалізації* 

Уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 - - - 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 39 - - 
Паливо 820 - - - 
Тара і тарні матеріали 830 - - - 
Будівельні матеріали 840 - - - 
Запасні частини 850 - - - 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 
Поточні біологічні активи 870 - - - 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - - 
Незавершене виробництво 890 - - - 
Готова продукція  900 - - - 
Товари 910 91 893 - - 
Разом 920 91 932 - - 

     

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:   
відображених за чистою вартістю реалізації (921) -  

переданих у переробку  (922) -  

оформлених в заставу  (923) -  

переданих на комісію  (924) -  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)  -  
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)  -  
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* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  
 

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього 
на кінець 

року 

в т.ч., 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 940 351 957 15 760 - - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 - - - - 

      
      

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

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 166 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 
Сума нестач і витрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 - 

 

XІ. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 
Заборгованість на кінець звітного року:   
валова замовників 1120 - 
валова замовникам 1130 - 
аванси отримані 1140 - 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 1160 - 
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XІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 9 164 
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 9 164 
У тому числі: 

поточний податок на прибуток 1241 9 164 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 - 

Відображено у  складі власного капіталу – усього: 1250 - 
У тому числі: 

поточний податок на прибуток 
 

1251 - 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 - 

 

XІІІ. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нарахована за звітний рік 1300 5 493 
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 - 

 
 
 

Керівник Набатнікова Г.В. 
   
   

Головний бухгалтер Богуславська С.Б.  
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1. Опис діяльності 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вірлпул Компані Україна» (далі – «Компанія») було створене 
22 жовтня 2009 року згідно з рішенням установчих зборів (до 2 квітня 2018 року, Компанія мала назву ТОВ "Індезіт 
Україна"). Основною діяльністю Компанії є оптова торгівля побутовими електротоварами на території України.  

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, ВІРЛПУЛ ЕМЕА С.П.А. є єдиним учасником Компанії. 

Станом на 31 грудня 2019 року в Компанії працювали 50 співробітників (31 грудня 2018 р.: 56 співробітників). 

Юридична адреса Компанії: вул. Євгена Сверстюка, 2-а, м. Київ, 02002, Україна.  

Фактична адреса Компанії: вул. Євгена Сверстюка, 2-а, м. Київ, 02002, Україна. 

Ця фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, була затверджена 
керівництвом Компанії 11 жовтня 2021 року. 

2. Умови функціонування та політична ситуація в Україні 

Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, властиві 
перехідній економіці. Їй, зокрема, залишаються притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень 
ліквідності ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного 
боргу.  

Після різкого спаду у 2014 – 2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та 
зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються напруженість у геополітичних 
відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення 
інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; 
прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій. 

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-
яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичній ситуації, 
макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан 
та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 

3. Припущення про безперервність діяльності 

В звітному періоді Компанія отримала чистий прибуток в розмірі 35 009 тис. грн (2018 р.: збиток у розмірі 49 134 
тис. грн) , а поточні активи Компанії перевищували поточні зобов’язання на 545 937 тис. грн станом на 31 грудня 
2019 р. (31 грудня 2018 р.: поточні зобов’язання Компанії перевищували поточні активи на 389 394 тис. грн) та 
чисте вибуття грошових коштів від операційної діяльності склали  647 029 тис. грн (2018 р.: чисте вибуття в розмірі 
41 916 тис. грн). В 2019 році, материнська компанія збільшила статутний капітал Компанії на 896 154 тис. грн 
(еквівалент 33 000 тис. Євро за курсом НБУ на дату операції). Компанія використала ці грошові для погашення 
торгової кредиторської заборгованість перед пов’язаними сторонами. Вибуття грошових коштів від операційної 
діяльності в 2019 році пов’язані із зазначеним вище погашенням торгової кредиторської заборгованості перед 
пов’язаними сторонами. 

Керівництво Компанії домовилось із материнською компанією про надання фінансування з боку материнської 
компанії для підтримки операційної діяльності Компанії впродовж 2021-2022 років, якщо в цьому виникне 
необхідність. Таким чином, керівництво Компанії вважає обґрунтованою підготовку цієї фінансової звітності на 
припущенні, що Компанія буде продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Це припущення 
передбачає, що Компанія буде в змозі реалізувати свої активи та погасити зобов’язання в ході звичайної 
діяльності. 

4. Основа складання фінансової звітності 

Фінансова звітність Компанії складена згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку в Україні («НП(с)БО»), затвердженими Міністерством фінансів України та зареєстрованими Міністерством 
юстиції України, дійсними на звітну дату, а також згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» №996-XIV щодо складання фінансової звітності.  

Фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2019 р. та покриває період з 1 січня по 31 грудня 2019 р. 

Фінансова звітність представлена в українській гривні («грн»). Всі суми у цій фінансовій звітності округлені до 
цілих тисяч, якщо не зазначено інше. 

Компанія здійснює свою діяльність в одному звітному сегменті, а відтак, не складала додаток до приміток до 
річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». 

5. Основні принципи облікової політики 

Перерахунок іноземної валюти 

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), 
встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операції в іноземній 
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валюті, відображаються на підставі обмінного курсу, що діє на дату здійснення операції. Доходи/ збитки, що 
виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, від валютних операцій Компанія 
відображає розгорнуто у  звіті про фінансові результати. 

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

Основні засоби 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю, до якої входять: 

 ціна (вартість) придбання основних засобів;  

 суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без 
відшкодованих Компанії непрямих податків); 

 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що сплачуються в зв’язку з придбанням 
(отриманням) прав на об’єкти основних засобів, і не відшкодовуються Компанії;  

 суми ввізного мита;  

 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються 
Компанії);  

 витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;  

 витрати на транспортування, зберігання, навантаження, розвантаження, установку, монтаж, налагодження 
основних засобів; 

 інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для 
використання із запланованою метою. 

В подальшому основні засоби обліковуються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і 
збитків від знецінення. 

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати по мірі того, як вони понесені. Вартість 
заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються. 

Інші подальші витрати капіталізуються, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від 
об'єкта основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат по мірі їх 
здійснення. 

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття. Прибуток чи збиток від вибуття активів 
визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансової вартості цих активів і визнаються у звіті про 
фінансові результати. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом зі зменшенням їх початкової вартості до 
ліквідаційної вартості впродовж строку їх експлуатації.  

Для наступних груп або видів основних засобів Компанія встановлює наступні строки корисного використання: 

Групи основних засобів 
Строки корисного використання ОЗ, 

років 

Поліпшення орендованих приміщень на строк оренди, але не більше 20 
Комп'ютерне обладнання 3 
Транспортні засоби 5 
Меблі, рекламні зразки продукції, стенди, подіуми 4 
Інші основні засоби до 12 

Нематеріальні активи 

Нематеріальний актив з обмеженим терміном корисної служби амортизується. Амортизація нематеріальних 
активів нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання. 

Нарахування амортизації здійснюється щомісячно та починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт 
нематеріальних активів введено в експлуатацію. Суму нарахованої амортизації Компанія відображає 
збільшенням суми витрат (адміністративних витрат, витрат на збут, тощо - в залежності від функціонального 
призначення об’єкту нематеріального активу) і накопиченої амортизації нематеріальних активів. 

Нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту нематеріальних активів. 
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Аналітичний облік накопиченої амортизації нематеріальних активів ведеться за об’єктами нематеріальних 
активів. 

Компанія веде бухгалтерський облік нематеріальних активів щодо кожного об’єкту нематеріальних активів та 
встановлює для цілей бухгалтерського і податкового обліку наступні строки їх корисного використання: 

Групи нематеріальних активів 
Строки корисного використання, 

років 

Права на об’єкти промислової власності (зокрема, право на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці, 
у тому числі ноу-хау) 

3-10 років 

Авторське право та суміжні з ним права (зокрема, комп’ютерні 
програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 
компіляції даних (бази даних)) 

5-10 років 

Запаси 

Придбані запаси зараховуються на баланс Компанії за їх первісною вартістю, що складається з наступних витрат: 

 ціна придбання, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахування непрямих 
податків; 

 суми ввізного мита; 

 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Компанії; 

 транспортно-заготівельні витрати; 

 інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони 
придатні для використання у запланованих цілях. 

При вибутті запасів використовуються метод середньозваженої собівартості. 

Поточне місцезнаходження запасів на дату складання фінансової звітності не є визначальним фактором для 
Компанії при визнанні запасів і віднесення їх до активів. Компанія визнає активами придбані запаси на підставі 
переходу права власності або передачі майнових ризиків, навіть якщо такі запаси фізично не доставлені до 
Компанії. 

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю  

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх 
економічних вигод та сума такої дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена. Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги, визнається в балансі по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської 
заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення 
того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості у встановлений договором термін.  

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини 
резерву сумнівних боргів. У разі якщо суми нарахованого резерву сумнівних боргів недостатньо, безнадійна 
дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках у банках та короткострокові 
банківські депозити. У випадку, якщо на балансі Компанії обліковуються суми, використання яких обмежено, такі 
суми виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при складанні звіту про рух грошових коштів та 
балансу. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за 
зобов'язаннями впродовж, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших 
необоротних активів. Всі грошові кошти обліковуються за номінальною вартістю, а грошові кошти в іноземній 
валюті підлягають переоцінці за поточним курсом на дату складання фінансової звітності. 

Дивіденди 

Дивіденди визнаються у зобов'язаннях і віднімаються з капіталу в тому періоді, в якому вони оголошені.  

Кредиторська заборгованість  

Поточна кредиторська заборгованість відображається в балансі за сумою погашення, визначеною як 
недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення 
зобов’язання в процесі звичайної діяльності Компанії. 

Аванси отримані обліковуються за первісно отриманими сумами. 
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Забезпечення 

Загальні положення щодо обліку забезпечень  

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно 
призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково 
визначена. 

Забезпечення зі строком використання (призначення) впродовж дванадцяти місяців з дати балансу  
класифікуються як поточні забезпечення, всі інші – як довгострокові забезпечення. 

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного  
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами звітного періоду з подальшим переглядом на кожну дату 
балансу та, у разі потреби, коригуються або сторнуються. 

Забезпечення на гарантійний ремонт (заміну) побутової техніки 

Відповідно до законодавчих вимог, Компанія забезпечує гарантійне обслуговування товарів (побутової техніки), 
які були реалізовані Компанією.  

Для організації гарантійних ремонтів Компанія створює забезпечення на суму очікуваних витрат на гарантійний 
ремонт та/або заміну побутової техніки. Розрахунок забезпечення здійснюється на підставі історичної інформації 
щодо кількості звернень кінцевих покупців для отримання послуг гарантійного обслуговування з урахуванням 
загального обсягу реалізації товарів та вартості отриманих послуг гарантійного обслуговування, наданих 
сервісними центрами.   

Компанія нараховує забезпечення на гарантійний ремонт та/або заміну побутової техніки в кінці кожного місяця. 
При надходженні від сервісних центрів документів, які підтверджують понесені витрати на гарантійне 
обслуговування та/або заміну побутової техніки та інших товарів, такі витрати визнаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності  за рахунок створеного забезпечення, або шляхом збільшення витрат відповідного 
звітного періоду у звіті про фінансові результати. 

Забезпечення на виплату відпусток  

Забезпечення на відшкодування витрат на оплату відпусток нараховується на регулярній основі. Виплати 
співробітникам за щорічною відпусткою відображаються коли співробітники набувають право на таку відпустку. 
Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток середньої заробітної плати 
працівника, визначеної відповідно до законодавства, та кількості днів невикористаної відпуски на кінець кожного 
місяця,  з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
(єдиного соціального внеску). Забезпечення на виплату відпусток нараховується в цілому по  Компанії в розрізі 
об’єктів витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, тощо). 

Забезпечення на виплату премій працівникам  

Компанія здійснює виплату премій працівникам за результатами їх особистої діяльності та/або діяльності 
Компанії за визначений період часу (рік, квартал). Розмір премії працівникам визначається згідно з трудовим 
договором працівника або іншим документом і затверджується керівником Компанії. Для компенсації зазначених 
виплат Компанія створює забезпечення на виплату премій працівникам.  

Розрахунок забезпечення проводиться щодо кожного окремого працівника, виходячи із умов, передбачених 
трудовим договором відповідного працівника та/або внутрішніми розпорядчими документами.  

Забезпечення на виплату премій працівникам нараховується в цілому по Компанії в розрізі об’єктів витрат 
(адміністративні витрати, витрати на збут, тощо).  

Доходи від реалізації 

Основною складовою доходу від реалізації товарів, послуг Компанії є дохід від продажу побутової техніки. 
Виходячи із специфіки ведення бізнесу, Компанія також отримує доходи від таких допоміжних видів  діяльності:  

 реалізація додаткової гарантії на побутову техніку;  

 надання послуг. 

Виручка від продажу товарів і продукції визнається в момент передачі ризиків і вигод від продавця покупцеві. 
Компанія використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС, що зазначено в  кожному окремому  договорі з покупцем, 
які визначають момент переходу ризиків і вигод. 

Компанія визнає виручку від реалізації, коли задовольняються наступні умови: 

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);  

 Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими 
активами); 

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії;  
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 витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.   

Виручка відображається за вирахуванням наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих  
податків і зборів (ПДВ тощо). 

Фінансові доходи 

До фінансових доходів відносяться процентні доходи по банківських депозитах і залишках на розрахункових 
рахунках. 

Податки 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на 
прибуток.  

Поточний та відстрочений податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та відстрочений податок. 

Поточний податок на прибуток відображено у фінансовій звітності відповідно до українського законодавства, яке 
діє на звітну дату. 

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити (або відшкодувати) податковим органам 
стосовно оподатковуваного прибутку (чи збитків) поточного або попередніх періодів. Поточний податок для 
поточного періоду визнається як зобов'язання в частині, яка ще не була погашена або як актив, якщо сплачена 
сума перевищує суму, що підлягає сплаті за ці періоди. 

Відстрочений податок визнається для тимчасових різниць між балансовими вартостями активів і зобов'язань для 
цілей фінансової звітності та сумами, використовуваними для податкових цілей. Відстрочені податки не 
визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання у разі операції, 
яка не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на 
податковий прибуток або збиток. 

Відстрочений податок оцінюється за податковими ставками, які діють або плануються до введення в дію на звітну 
дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли буде сторновано тимчасові різниці або зараховано 
перенесені податкові збитки попередніх періодів. 

Відстрочені податкові активи по тимчасовим різницям, що для цілей оподаткування підлягають вирахуванню, і 
податковим збиткам, що перенесені з попередніх періодів, визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у 
тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна реалізувати суми, що віднімаються.. 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, окрім коли податок на 
додану вартість, що виникає при купівлі активів чи послуг, не відшкодовується податковими органами, податок 
на додану вартість включається до вартості активу або витрат. 

Дебіторська та кредиторська заборгованості включають суму податку на додану вартість. 

Державний пенсійний фонд та соціальне страхування 

У процесі звичайної діяльності Компанія здійснює регулярні внески до Пенсійного фонду України та соціальних 
фондів, що розраховуються виходячи зі ставок, встановлених державою, базуючись на загальному фонді оплати 
праці. Такі внески визнаються витратами періоду, в якому відповідна заробітна плата була зароблена 
працівниками. Компанія не має жодних інших зобов’язань щодо виплати внесків, які відповідали б визначенню 
короткострокових виплат працівникам.  

Оренда 

Визначення того, чи є договір орендним, базується на суті договору на дату його вступу в силу, при цьому 
береться до уваги те, чи передбачає виконання умов договору використання конкретного активу/активів, або чи 
надає договір таке право.  

Компанія в ролі орендаря (операційна оренда) 

Належна за користування об’єктом операційної оренди плата визнається витратами на прямолінійній основі 
впродовж строку дії договору оренди або з урахуванням способу отримання економічних вигод, пов’язаних із 
використанням об’єкта операційної оренди.  

Витрати Компанії на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання 
такого об’єкта, відображаються як основні засоби. 

6. Істотні бухгалтерські оцінки та судження  

В процесі застосування облікової політики Компанії, наведеної в Примітці 5, керівництво робить судження, оцінки 
і припущення щодо балансової вартості активів і зобов’язань, які не можуть бути визначені з інших джерел. Оцінки 
та відповідні припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими 
за існуючих обставин. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 
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Оцінки і базові припущення переглядаються на постійній основі. Зміни в оцінках визнаються в тому періоді, в 
якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду і в майбутніх 
періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди. 

Судження 

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

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства 

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

Оцінки та припущення 

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

Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості 

Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення 
того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості у встановлений договором термін.  

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її 
непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється 
Компанією, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. 
Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості 
відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи: 

Група Коефіцієнт сумнівності  

1 група (90-120 днів прострочення платежу) 5% 

2 група (121-150 днів прострочення платежу) 10% 

3 група (151-180 днів прострочення платежу) 10% 

4 група (181-210 днів прострочення платежу) 30% 

5 група (211-240 днів прострочення платежу) 35% 

6 група (241-270 днів прострочення платежу) 45% 

7 група (271-300 днів прострочення платежу) 55% 

8 група (301-330 днів прострочення платежу) 75% 

9 група (331-365 днів прострочення платежу) 100% 

10 група (>365 днів прострочення платежу) 100% 

Забезпечення та умовні зобов’язання 

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

Відстрочені податкові активи 

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

7. Статутний капітал 

Статутний капітал Компанії складає 1 208 184 тис. грн станом на 31 грудня 2019 року (31 грудня 2018 року: 
311 958 тис. грн) і повністю належить материнській компанії – Вірлпул ЕМЕА С.П.А. (Примітка 1). Станом на 
31 грудня 2019 і 2018 років, статутний капітал був внесений учасником Компанії в повному обсязі. 

У 2019 році материнська компанія збільшила розмір статутного капіталу Компанії на 896 154 тис. грн (еквівалент 
33 000 тис. Євро за курсом НБУ на дату операції). Компанія отримала валютні кошти в повному розмірі, що за 
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курсом на дату зарахування грошових коштів становило 892 169 тис. грн, а курсова різниця у сумі 3 985 тис. грн 
була включена до складу додаткового капіталу. 

Також, в 2019 році статутний капітал Компанії збільшився на 72 тис. грн в результаті приєднання ТОВ «Вірлпул 
Україна». 

В 2018 році Компанія уклала угоду із своєю материнською компанією про оплату материнською компанією 
частини кредиторської заборгованості Компанії іншим компаніям Групи Вірлпул у сумі 300 723 тис. грн та 
зарахування даної оплати в статутний капітал Компанії (еквівалент 10 764 тис. дол. США за курсом НБУ на дату 
укладання угоди). 

Додатковий капітал 

В 2019 році, Компанія завершила приєднання ТОВ «Вірлпул Україна» (Примітка 9) і включила 13 897 тис. грн 
нерозподіленого прибутку ТОВ «Вірлпул Україна» до складу додаткового капіталу. 

Нерозподілений прибуток 

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

8. Податок на прибуток 

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

 2019 р. 2018 р. 

Прибуток / (Збиток) до оподаткування 44 173 (49 134) 
Теоретична сума оподаткування за чинною ставкою 18% 7 951 (8 844) 
Зміна в невизнаному відстроченому податковому активі (1 304) (24 439) 
Донарахування податку на прибуток за суму перевищення 
договірної вартості придбаних товарів над ціною визначеної за 
принципом "витягнутої руки" 2 530 33 178 
Податковий ефект статей, які не вираховуються або не 
включаються для цілей оподаткування (13) 105 
Витрати з податку на прибуток  9 164 ‒ 

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

 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Актив/ 

(зобов'язання) 
Пільги/ 

(витрати) 
Пільги/ 

(витрати) 

 
31 грудня 

2019 р. 
31 грудня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 2019 р. 2018 р. 

Відстрочені податкові активи           
Збитки минулих періодів (і) - 3 763 36 264 (3 763) (32 501) 
Резерв сумнівних боргів (ііі) 2 395 175 - 157 - 
Забезпечення для відшкодування  
витрат (іі) 11 245 8 943 1 056 2 302 8 062 
Відстрочені податкові активи 13 640 12 881 37 320 (1 304) (24 439) 

Невизнаний податковий актив (13 640)  (12 881)  (37 320)    

Пільги / (Витрати) з відстроченого 
податку       (1 304) (24 439) 

Чистий відстрочений податковий 
актив / (зобов'язання) – – –    
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Тимчасові різниці по суті являють собою наступне: 

(i) Компанія не мала накопичених збитків за даними податкового обліку станом на 31 грудня 2019 року 
(31 грудня 2018 року: 20 905 тис. грн). Ці збитки мають необмежений у часі період використання і можуть 
бути використані для зменшення майбутніх оподатковуваних прибутків з метою визначення податку на 
прибуток. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. Компанія не мала оподатковуваних тимчасових різниць 
або механізму податкового планування, котрі б могли обґрунтувати визнання відстроченого податкового 
активу, що виникають на тимчасових різницях та податкових збитках попередніх періодів. Відповідно, 
Компанія не визнала відстрочений податковий актив. 

(ii) Забезпечення – відмінності в періоді визнання витрат. 

(iii) Резерв сумнівних боргів – відмінності в періоді визнання витрат. В наслідок приєднання Вірпул Україна 
до Компанії, невизнаний податковий актив, що виник на тимчасових різницях пов’язаних з резервом 
сумнівних боргів збільшився на 2 063 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2018 р., Компанія не визнала відстрочені податкові активи у сумі 13 640 тис. грн (31 грудня 
2017р.: 12 881 тис. грн). 

9. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами 

Всі пов'язані сторони Компанії - це материнська компанія (ВІРЛПУЛ ЕМЕА С.П.А.), підприємства, які знаходяться 
під спільним контролем із Компанією та провідний управлінський персонал.  

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. представлені нижче: 

Активи 
31 грудня  

2019 р. 
31 грудня  

2018 р. 
Дебіторська заборгованість за послуги 22 081 12 321 
Всього (рядок 1145) 22 081 12 321 

 

Зобов’язання 
31 грудня  

2019 р. 
31 грудня  

2018 р. 
Короткострокова кредиторська заборгованість за товари і 
послуги 293 426 1 129 919 
Всього (рядок 1645) 293 426 1 129 919 

Операції з пов'язаними сторонами за 2019 та 2018 рр. представлені нижче: 

Реалізація 2019 р. 2018 р. 
Надання послуг 10 557 14 629 
Всього 10 557 14 629 
   
Закупівлі 2019 р. 2018 р. 
Товари 1 575 749 1 555 686 
Послуги 9 577 14 089 
Всього  1 585 326 1 569 775 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість  

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 рр. торгова дебіторська заборгованість пов'язаних сторін є незабезпеченою і 
безпроцентною і, як правило, погашається грошовими коштами в строк до одного року. Резерв по знеціненню 
торгової дебіторської заборгованості від пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2019 р.: нуль грн (2018 р: нуль 
грн).  

Торгова кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами є незабезпеченою і безпроцентною і, як 
правило, підлягає сплаті грошовими коштами впродовж одного року.  

Операції з материнською компанією 

Материнська компанія збільшила розмір статутного капіталу Компанії на 896 154 тис. грн (еквівалент 33 000 тис. 
Євро за курсом НБУ на дату реєстрації змін до статутних документів) у 2019 році.  

В 2018 році, Компанія уклала угоду із своєю материнською компанією про оплату материнською компанією 
частини кредиторської заборгованості перед іншими компаніями Групи Вірлпул у сумі 300 723 тис. грн та 
зарахування цієї оплати в рахунок внеску в статутний капітал Компанії (еквівалент 10 764 тис. дол. США за курсом 
НБУ на дату укладання угоди) (Примітка 7). 

Приєднання ТОВ “Вірлпул Україна” до Компанії 

В березні 2018 року, Компанія уклала Договір Купівлі-Продажу активів, прав та зобов’язань (надалі «Договір») 
із пов’язаною стороною - ТОВ “Вірлпул Україна” (код ЄДРПОУ – 35851294). ТОВ “Вірлпул Україна” – товариство, 
що було зареєстровано в м. Києві, Україна та займалось гуртовою торгівлею побутовими електротоварами на 
території України. Відповідно до умов Договору, Компанія придбала у ТОВ “Вірлпул Україна” товари на суму 
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92 942 млн грн (включно із ПДВ) та права вимоги до дебіторів в сумі 92 388 тис. грн. Також, Компанія прийняла 
на себе зобов’язання ТОВ “Вірлпул Україна” в сумі 1 213 тис. доларів США та 4 569 тис. Євро (еквівалент в гривні 
складає на дату Договору складав: 32 223 тис. грн та 149 406 тис. грн, відповідно). За цим Договором, сторони 
погодились зробити зарахування зустрічних зобов’язань в однаковій сумі, після чого, нетто зобов’язання Компанії 
перед ТОВ “Вірлпул Україна” склало 3 701 тис. грн. 

Починаючи із 1 квітня 2018 року, ТОВ “Вірлпул Україна” практично припинило здійснювати свою основну 
діяльність і 21 травня 2019 року відбулося завершення приєднання ТОВ “Вірлпул Україна” до ТОВ “Вірлпул 
Компані Україна”. Відповідно до законодавства України, ТОВ “Вірлпул Компані Україна” є правонаступником прав 
та зобов’язань ТОВ “Вірлпул Україна”. 

Винагорода управлінському персоналу 

У 2019 році винагорода провідному управлінського персоналу Компанії складалася з заробітної плати, премій і 
відповідних внесків до фондів соціального страхування загальною сумою 3 984 тис. грн (2018 рік: 3 324 тис. грн). 

10. Операційна оренда за строками виплат 

Компанія здійснює платежі за оренду офісного приміщення. Нижче наведено інформацію щодо мінімальних  
орендних платежів згідно з договорами оренди станом на 31 грудня: 

 31 грудня  
2019 р. 

31 грудня  
2018 р. 

Впродовж наступних 12 місяців 
(наступний річний звітний період) 11 325 15 828 
Від 1 до 5 років 17 443 28 906 
Більше 5 років - - 
Всього (рядок 1145) 28 768 44 734 

11. Непередбачені та інші зобов'язання і операційні ризики 

Оподаткування та відповідність іншим нормативним вимогам 

Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з інших питань, зокрема, 
валютного контролю та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не 
завжди чітко сформульовані. Випадки непослідовного тлумачення не є поодинокими.  

Керівництво вважає, що Компанія дотримувалася усіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством 
податки були сплачені або нараховані. Проте, нечіткість та суперечливість у застосуванні українського 
податкового законодавства призводить до збільшення ризику, що можуть бути нараховані значні додаткові суми 
податків, штрафів та пені, котрі не можуть бути достовірно визначені, але якщо будуть застосовані, можуть мати 
суттєвий вплив на фінансове становище Компанії, результати операцій та грошові потоки. Проте, коли ризик 
відтоку ресурсів є можливим, Компанія нараховує податкові зобов’язання виходячи з найкращих оцінок 
керівництва.  

Трансфертне ціноутворення 

Діяльність Компанії впродовж 2019-2018 рр. була предметом державного регулювання у сфері трансфертного 
ціноутворення в Україні. Керівництво Компанії вважає, що впродовж зазначеного періоду Компанія проводила 
діяльність у відповідності до діючих вимог і норм з трансфертного ціноутворення, та всі необхідні нарахування 
було відображено у цій фінансовій звітності. 

Судові позови 

В ході ведення бізнесу Компанія час від часу виступає позивачем та відповідачем у судових справах. 
У відповідності з оцінкою керівництва, зобов’язання, що виникають внаслідок участі Компанії у судових справах, 
не матимуть суттєвого впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії. 

12. Управління фінансовими ризиками 

Фактори фінансових ризиків 

У ході своєї діяльності Компанія піддається цілому ряду ризиків, серед яких: кредитний ризик та валютний ризик. 
Компанія визначає і оцінює фінансові ризики, відповідає за забезпечення Компанії офіційною політикою в області 
загального управління ризиками, а також процедурами, які охоплюють такі аспекти, як валютний ризик, ризик 
процентної ставки, кредитний ризик та інвестування надлишкової ліквідності. Загальна програма управління 
ризиками в Компанії враховує непередбачуваність фінансових ринків і націлена на зведення до мінімуму 
потенційного негативного впливу цих ризиків на фінансові результати. Компанія не використовує похідні 
фінансові інструменти для хеджування ризиків, оскільки ринок таких інструментів в Україні не розвинений. 

(а) Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає в результаті ймовірності того, що контрагенти за операціями можуть виявитися не в 
змозі виконувати свої зобов'язання, що призведе до фінансових збитків для Компанії. Мета управління кредитним 
ризиком полягає в запобіганні втрати ліквідних коштів, депонованих у таких контрагентів. Кредитний ризик 
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пов'язаний з поточними банківськими рахунками, строковими депозитами та операціями з контрагентами, 
включаючи непогашену дебіторську заборгованість. 

Максимальна сума, що підлягає кредитному ризику на звітну дату, становить 779 563 тис. грн на 31 грудня 2019 
року (2018 р.: 668 608 тис. грн) і є балансовою вартістю наступних фінансових активів Компанії:  

  
31 грудня  

2019 р. 
31 грудня  

2018 р. 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,  
послуги (рядок 1125) 351 957  480 693  
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків (рядок 1145) 22 081  12 321  
Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) -  27  
Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165) 405 525  175 567  
Всього 779 563 668 608 

У випадках, коли наявні грошові кошти перевищують потреби в оборотному капіталі, Компанія розміщує вільні 
грошові кошти на депозитах в банківських установах. На думку керівництва Компанії, кредитний ризик належним 
чином врахований у створених резервах на знецінення відповідних активів. Аналіз кредитної якості дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125) представлений нижче: 

 на 31 грудня 2019 р. на 31 грудня 2018 р. 

Дебіторська 
заборгованість 

Сума ДЗ до 
нарахуван
ня резерву 

Резерв 
Балансова 

вартість 
(рядок 1125) 

Сума ДЗ до 
нарахування 

резерву 
Резерв 

Балансова 
вартість 

(рядок 1125) 

Не прострочена 347 962 - 347 962 480 693 - 480 693 
Прострочена:       
менше 60 днів - - - - - - 
від 61 до 120 днів 878 (44) 834 - - - 
від 121 до 180 днів 1 299 (130) 1 169 - - - 
181 і більше днів 15 124 (13 132) 1 992 970 (970) - 
Всього 365 263 (13 306) 351 957 481 663 (970) 480 693 

На 31 грудня 2019 та 2018 рр. дебіторська заборгованість не передавалась в заставу. 

Компанія провела взаємозалік зустрічних однорідних вимог зі своїми покупцями, а саме дебіторської 
заборгованості за продані товари та кредиторської заборгованості за мотиваційними виплатами в сумі 
394 652 тис. грн в 2019 році (2018 рік: 301 677 тис. грн). 

Дохід від трьох найбільших покупців склав 47% від загального розміру чистого доходу від реалізації продукції 
Компанії в 2019 році (рядок 2000) (2018 рік.: дохід від трьох найбільших покупців складав 49% від чистого доходу). 

(б) Валютний ризик 

Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента 
коливатимуться у зв'язку із зміною курсів іноземних валют. 

Компанія працює з міжнародними постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними 
валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в Євро). Валютний ризик виникає в тому випадку, коли 
майбутні комерційні операції або визнані активи та зобов'язання представлені у валюті, яка відрізняється від 
валюти звітності Компанії. Компанія намагається мінімізувати витрати, пов'язані з конвертацією і продажем 
іноземної валюти.  

На 31 грудня 2019 та 2018 рр. монетарна позиція Компанії включає баланси грошових коштів, торгової та іншої 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Чутливість Компанії до зміни валютного курсу на 31 грудня 2019 року: 

  
Збільшення/ 
зменшення % 

Вплив на прибуток до 
оподаткування 

Зростання курсу дол. США 14% 281 
Зменшення курсу дол. США -11% (221) 
Зростання курсу Євро 15% (26 812) 
Зменшення курсу Євро -13% 23 237 

Чутливість Компанії до зміни валютного курсу на 31 грудня 2018 року: 

  
Збільшення/ 
зменшення % 

Вплив на прибуток до 
оподаткування 

Зростання курсу дол. США 6% (13 829) 
Зменшення курсу дол. США -6% 13 829 
Зростання курсу Євро 8% (69 423) 
Зменшення курсу Євро -8% 69 423 
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(в) Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість таких фінансових інструментів як грошові кошти, дебіторська та кредиторська 
заборгованість наближається до їх балансової вартості, оскільки ці інструменти є короткостроковими. 
Справедлива вартість фінансових інструментів визначена як ціна, яка була б отримана за продаж активу чи 
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

13. Професійні послуги 

Вартість аудиторських послуг та консультацій з податкових питань (584 тис. грн), які надавалися компаніями 
мережі Ернст енд Янг Глобал Лімітед, включено до складу адміністративних витрат.  

14. Управління ризиком капіталу 

 

Метою Компанії при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Компанії в якості безперервно 
діючого підприємства з ціллю отримання прибутку. 

Для підтримки або коригування структури капіталу Компанія може повертати капітал учаснику, залучати позикові 
кошти, збільшувати зареєстрований капітал або продавати активи.  

15. Події після балансової дати 

Пандемія коронавірусу, суттєва волатильність на світових ринках 

З початку 2020 року розпочався швидкоплинний розвиток пандемії коронавірусу (COVID-19) багатьма країнами, 
зокрема Україною. Урядом України було запроваджено карантинні заходи, в тому числі і ті, що обмежували 
функціонування торговельно-розважальних комплексів. Ці обмеження суттєво вплинули на рівень і масштаби 
ділової активності учасників ринку. Компанія розцінює цю пандемію як некоригувальну подію після звітного 
періоду. Керівництво Компанії уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу 
зазначених подій на діяльність Компанії та її фінансові результати. 
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