Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
В.о.генерального
директора ПАТ
"Укрпошта"

Смiлянський Iгор Юхимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.07.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21560045
4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, Хрещатик
5. Міжміський код, телефон та факс
0443232020 0442787969
6. Електронна поштова адреса
shvirst-mv@ukrposhta.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.07.2017

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

30.07.2017

http://ukrposhta.ua/propidpriyemstvo/zvitnist-emitenta
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Протягом звiтного перiоду розмiщення облiгацiй не здiйснювалися. Протягом звiтного перiоду
похiднi цiннi папери не випускалися. Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99 №996-ХIV, промiжна звiтнiсть складається щоквартально наростаючим
пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.
Рiшення про надання згоди (у тому чiслi попередньої згоди) на вчинення значних правичинiв та
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
органами управлiння Товариства, у звiтному перiодi, не приймалися.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №010482

3. Дата проведення державної реєстрації

15.12.1993

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

6518597000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

74234
82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних
послуг, н.в.i.у., 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля, 47.81 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на
ринках харчовими продуктами, напоями та
тютюновими виробами

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

Загальнi збори; Наглядова рада; Одноосiбний
виконавчий орган - Генеральний директор.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку

ПАТ
"Ощадбанк"
300465

3) поточний рахунок

260093011852

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку

ПАТ
"Ощадбанк"
300465

6) поточний рахунок

260093011852

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових послуг

204

23.05.2017

Нацiональний банк
України

23.05.2020

Опис
Надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням освiти

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi
Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її
подовження.
АЕ№527821

23.12.2014

Мiнiстерство освiти i
науки України

01.07.2019

на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис
Надання послуг i виконання робiт
протипожежного призначення
Опис

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi
Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її
подовження.
АГ №595822

23.12.2014

Державна iнспекцiя
техногенної безпеки
України

Необмежена

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi
Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її
подовження.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД
"ПОШТОВИК"

2. Організаційноправова форма

Недержавний пенсійний фонд

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

35530567
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22
ПАТ "Укрпошта" є засновником КОРПОРАТИВНОГО
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ "ПОШТОВИК", який був
зареєстрований 29.01.2008 року.
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Публічне акціонерне товариство
14305909
01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9
ПАТ "Укрпошта" є акцiонером АТ "Райффайзен Банк Аваль" та
володiє 0,0681% акцiй.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

в.о.генерального директора

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Смiлянський Iгор Юхимович
СТ 514736 02.11.2016 Броварським РВ
Управлiння ДМС України в Київськiй обл.

4. Рік народження

1975

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

Радник Голови правлiння ПАТ «Перший
Український Мiжнародний Банк»

8. Опис

У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi
непогашена) за корисливi та посадовi
злочини.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Сердюк Наталiя Миколаївна
СМ 697801 14.04.2005 Броварським МВ ГУ
МВС України в Київськiй обл.

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

Заступник головного бухгалтера УДППЗ
«Укрпошта»

8. Опис

У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi
непогашена) за корисливi та посадовi
злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
дiє без лiцензiї

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та

(044) 591-04-04 (044) 482-52-07

телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
ПАТ "Укрпошта" приєдналося до умов Договору з ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на пiдставi заяви про приєднання № ОВ-8808 вiд
06.03.2017 р. Договором передбачається надання послуг з вiдкриття
рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв
цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi
надання послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових
цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних
паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при
розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, а також виплати
доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку
цiнних ппаперiв, встановленої Законом України "Про депозитарну
систему України". Цим договором передбаченi умови та порядок
надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21603903
01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 75
0152

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 354-04-04 (044) 354-07-90

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть
Вiдповiдно до Договору про надання послуг №2111-276 вiд 28
листопада 2016 року триває аудит фiнансово-господарської дiяльностi
(аудит фiнансової звiтностi) за перiод 2015-2016 р.
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34619277
01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О.ГОНЧАРА, будинок 41/ЛIТ."А"/, 3 ПОВЕРХ
3886

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.10.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 5012531 (044)5012531

8. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

9. Опис

Вiдповiдно до укладеного договору надаються послуги з пiдтвердження
балансу та фiнансової звiтностi Товариства.

1. Найменування

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

14305909
01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9
2632201

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

13.08.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 4908888 (044) 2853231

8. Вид діяльності

9. Опис

Депозитарна дiльнiсть депозитарної установи
Вiдповiдно до укладеного договору надаються послуги з вiдкриття та
обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних
операцiй за рахунком та iншi послуги в процесi провадження
депозитарної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, що
регулює депозитарну дiяльнiсть.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000197263

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

6518597

6518597000.00

100

13.04.2017

Опис

Вiдповiдно до п.1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.15 №728-р "Про перетворення Українського державного пiдприємства
поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне товариство" 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi та не пiдлягають вiдчуженню, за
умови збереження попереднього профiлю дiяльностi пiдприємства. При цьому, Законом України "Про перелiк об'єктiв права державної
власностi, що не пiдлягають приватизацiї" вiд 07.07.99 №847-XIV Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" вiднесено до перелiку об'єктiв,
якi не пiдлягають приватизацiї. У зв'язку з цим, акцiї Товариства не перебувають в обiгу на бiржовому чи на органiзацiйно оформлених
позабiржових ринках цiнних паперiв.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

221841

X

X

30.12.2013

221841

10.5

30.12.2018

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

46586

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1487551

X

X

Усього зобов'язань

X

1755978

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):
Конфiденцiйна iнформацiя
вiдповiдно до п. 5.1. Наказу
Товариства вiд 23.09.2016 №773
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Податковi зобов'язання, термiн сплати яких не настав - 46 586 тис.грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрпошта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

21560045

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної
діяльності

Діяльність національної пошти

Середня кількість
працівників

74234

за КОПФГ
за КВЕД

231

53.10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

592512

585961

0

первісна вартість

1001

599761

590552

0

накопичена амортизація

1002

-7249

-4591

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

221832

173456

0

Основні засоби:

1010

7165558

7092859

0

первісна вартість

1011

7374026

7211140

0

знос

1012

-208468

-118281

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

26701

21870

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

5497

9514

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1347

1343

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8375761

8247317

0

Запаси

1100

138092

123723

0

Виробничі запаси

1101

92118

68231

0

Незавершене виробництво

1102

1

0

0

Готова продукція

1103

6780

4213

0

Товари

1104

39193

51279

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

296528

134735

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

18708

14841

0

з бюджетом

1135

15402

15301

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

4456

1712

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

69555

69891

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1559414

1164492

0

Готівка

1166

283143

205492

0

Рахунки в банках

1167

1276258

958200

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

9146

6135

0

Усього за розділом II

1195

2218410

1637551

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

10594171

9884868

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

359255

6518597

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

6459492

319017

0

Додатковий капітал

1410

53803

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

160515

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

132348

-362976

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7165413

6809814

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1054357

1054357

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

150251

61807

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

3595

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1205203

1120354

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

80872

161761

0

за товари, роботи, послуги

1615

156126

149259

0

за розрахунками з бюджетом

1620

50462

46586

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

10081

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

29518

39312

0

за розрахунками з оплати праці

1630

116360

124685

0

за одержаними авансами

1635

177675

133635

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

160004

176822

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1365236

1035338

0

Усього за розділом IІІ

1695

2223555

1954700

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

10594171

9884868

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

27.06.2017 року комп’ютерна мережа ПАТ «Укрпошта»
була масово уражена вiрусом, що призвело до блокування
та повної непрацездатностi автоматизованих систем
Товариства. Про що подано заяву до Нацiональної полiцiї
України про кримiнальне правопорушення, з приводу
несанкцiонованого втручання в роботу комп’ютерних
мереж ПАТ «Укрпошат» , яка в свою чергу приєднана до
матерiалiв кримiнального впровадження, внесеного до
Єдиного реєстру досудових розслiдувань № (закрита
iнформацiя) за ознаками кримiнального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
Наказом Товариства вiд 27.06.2017 року №840 був
утворений оперативний штаб з усунення наслiдкiв
кiбератаки iз застосуванням вiрусу на комп'ютерну
мережу Товариства. Оперативний штаб розробив план
першочергових заходiв з усунення наслiдкiв кiбератаки iз
застосуванням вiрусу на комп'ютерну мережу Товариства,
який був затверджений Наказом Товариства вiд 29.06.2017

року №856.
Станом на 27.06.2017 року, Актом iнвентаризацiї
працездатностi автоматизованих систем Товариства за
результатами iнвентаризацiї автоматизованих систем ПАТ
«Укрпошта» було встановленi, що всi автоматизованi
системи Товариства непрацездатнi в наслiдок ураження
вiрусом операцiйних систем сервiсiв та персональних
комп’ютерiв. Зважаючи на масштаби ураження визначити
строки поновлення роботи автоматизованих систем
Товариства неможливо.
Товариством були проведенi вiдповiднi заходи щодо
оперативного вiдновлення працездатностi
автоматизованих систем Товариства, а також вiдновлення
iнформацiї, що зберiгалися на персональних комп’ютерах
усiх працiвникiв Товариства.
З метою складання повної та достовiрної звiтностi
Товариством було проiнформовано органи державної
статистики, про неможливiсть надати промiжну
(квартальну) звiтнiсть у встановленi законодавством
строки.
Враховуючи велику кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, станом на дату формування квартальної
звiтностi, вiдновлення автоматизованих систем
Товариства триває.
У зв’язку з вищенаведеним, усi роздiли балансу (Актив,
Пасив) у графах «на кiнець звiтного перiоду» заповненi за
наявною iнформацiєю. Однак, пiсля повного вiдновлення
працездатностi автоматизованих систем Товариства,
квартальна звiтнiсть iз заповненими роздiлами балансу
Актив, Пасив) у графах «на кiнець звiтного перiоду», буде
додатково розмiщена на веб – сторiнцi Товариства.
Приблизний строк розмiщення додаткової звiтностi
Товариства – до 08.08.2017 року включно.
Також баланс Товариства мiстить додатковi статi, якi не
передбаченi формою квартального звiту, а саме:
1.У роздiлi «I. Необоротнi активи» стаття Необоротнi
активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй
територiї:
- на початок звiтного перiоду 362 314;
- на кiнець звiтного перiоду 362 314.
2.У роздiлi «II. Оборотнi активи» стаття Оборотнi активи,
якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї:
- на початок звiтного перiоду 107 109;
- на кiнець звiтного перiоду 106 721.
3.У роздiлi «I. Власний капiтал» стаття 1431 Частина
власного капiталу по фiлiалам, якi знаходяться на
тимчасово окупованiй територiї:
- на початок звiтного перiоду 0;
- на кiнець звiтного перiоду 335 176.
4.У роздiлi «II. Довгостроковi зобов’язання i
забезпечення» стаття Довгостроковi зобов’язання i
забезпечення фiлiалiв, якi знаходяться на тимчасово
окупованiй територiї:

- на початок звiтного перiоду 595;
- на початок кiнець звiтного перiоду 595.
5.У роздiлi «III. Поточнi зобов’язання i забезпечення»
Поточнi зобов’язання i забезпечення фiлiалiв, якi
знаходяться на тимчасово окупованiй територiї:
- на початок звiтного перiоду 87 302;
- на кiнець звiтного перiоду 84 302.
Оскiльки датою переходу на мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi є 01.01.2012, то зазначення даних на
дату переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту.
Керівник

Смiлянський I.Ю.

Головний бухгалтер

Сердюк Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрпошта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21560045

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

2206801

2155808

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 2348238 )

( 1888546 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

267262

збиток

2095

( 141437 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

95125

41644

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 170134 )

( 89460 )

Витрати на збут

2150

( 92495 )

( 67598 )

Інші операційні витрати

2180

( 46047 )

( 48822 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

103026

збиток

2195

( 354988 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2474

0

Інші доходи

2240

4596

2067

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 11901 )

( 12717 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 66145 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

26231

збиток

2295

( 359819 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-7441

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

18790

збиток

2355

( 359819 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

-830

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

31

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

-799

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

-225

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

-574

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-359819

18216

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

245782

223786

Витрати на оплату праці

2505

1485441

1163268

Відрахування на соціальні заходи

2510

368494

260144

Амортизація

2515

193583

74744

Інші операційні витрати

2520

328143

336338

Разом

2550

2621443

2058280

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

27.06.2017 року комп’ютерна мережа ПАТ «Укрпошта»
була масово уражена вiрусом, що призвело до блокування
та повної непрацездатностi автоматизованих систем
Товариства. Про що подано заяву до Нацiональної полiцiї
України про кримiнальне правопорушення, з приводу
несанкцiонованого втручання в роботу комп’ютерних
мереж ПАТ «Укрпошат» , яка в свою чергу приєднана до
матерiалiв кримiнального впровадження, внесеного до
Єдиного реєстру досудових розслiдувань № (закрита
iнформацiя) за ознаками кримiнального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
Наказом Товариства вiд 27.06.2017 року №840 був
утворений оперативний штаб з усунення наслiдкiв
кiбератаки iз застосуванням вiрусу на комп'ютерну
мережу Товариства. Оперативний штаб розробив план
першочергових заходiв з усунення наслiдкiв кiбератаки iз
застосуванням вiрусу на комп'ютерну мережу Товариства,
який був затверджений Наказом Товариства вiд 29.06.2017
року №856.
Станом на 27.06.2017 року, Актом iнвентаризацiї
працездатностi автоматизованих систем Товариства за
результатами iнвентаризацiї автоматизованих систем ПАТ
«Укрпошта» було встановленi, що всi автоматизованi
системи Товариства непрацездатнi в наслiдок ураження
вiрусом операцiйних систем сервiсiв та персональних
комп’ютерiв. Зважаючи на масштаби ураження визначити
строки поновлення роботи автоматизованих систем
Товариства неможливо.
Товариством були проведенi вiдповiднi заходи щодо
оперативного вiдновлення працездатностi
автоматизованих систем Товариства, а також вiдновлення
iнформацiї, що зберiгалися на персональних комп’ютерах
усiх працiвникiв Товариства.
З метою складання повної та достовiрної звiтностi
Товариством було проiнформовано органи державної
статистики, про неможливiсть надати промiжну
(квартальну) звiтнiсть за перше пiврiччя 2017 року у
встановленi законодавством строки.
Враховуючи велику кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв

Товариства, станом на дату формування квартальної
звiтностi, вiдновлення автоматизованих систем
Товариства триває.
У зв’язку з вищенаведеним, данi Звiту про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2 квартал 2017 р за поточний перiод заповненi за
наявною iнформацiєю. Однак, пiсля повного вiдновлення
працездатностi автоматизованих систем Товариства,
квартальна звiтнiсть iз заповненими роздiлами балансу
Актив, Пасив) у графах «на кiнець звiтного перiоду», буде
додатково розмiщена на веб – сторiнцi Товариства.
Приблизний строк розмiщення додаткової звiтностi
Товариства – до 08.08.2017 року включно.
Керівник

Смiлянський I.Ю.

Головний бухгалтер

Сердюк Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрпошта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21560045

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2423068

2403724

Повернення податків і зборів

3005

39

201

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

2048

1092

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

388

198

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

290883

296353

Надходження від повернення авансів

3020

1125

879

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

23979

16548

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

788

692

Надходження від операційної оренди

3040

8065

10627

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

716

961317

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 695397 )

( 1691408 )

Праці

3105

( 1189151 )

( 920841 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 353349 )

( 270882 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 393299 )

( 288241 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 10081 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 101052 )

( 87774 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 282166 )

( 200467 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 86567 )

( 65988 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 31163 )

( 10841 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1044015 )

( 706859 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-326890

-263627

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -0 )

( -0 )

необоротних активів

3260

( 50184 )

( 37199 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-50184

-37199

Надходження від:
Власного капіталу

3300

-0

-0

Отримання позик

3305

-0

-0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

-0

-0

Інші надходження

3340

-0

-0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-0

-0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 6177 )

( 11332 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-6177

-11332

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-383251

-312158

Залишок коштів на початок року

3405

1559414

1129127

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-11671

-8242

Залишок коштів на кінець року

3415

1164492

88727

Примітки

27.06.2017 року комп’ютерна мережа ПАТ «Укрпошта»
була масово уражена вiрусом, що призвело до блокування
та повної непрацездатностi автоматизованих систем
Товариства. Про що подано заяву до Нацiональної полiцiї
України про кримiнальне правопорушення, з приводу
несанкцiонованого втручання в роботу комп’ютерних
мереж ПАТ «Укрпошат» , яка в свою чергу приєднана до
матерiалiв кримiнального впровадження, внесеного до
Єдиного реєстру досудових розслiдувань № (закрита
iнформацiя) за ознаками кримiнального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
Наказом Товариства вiд 27.06.2017 року №840 був
утворений оперативний штаб з усунення наслiдкiв
кiбератаки iз застосуванням вiрусу на комп'ютерну
мережу Товариства. Оперативний штаб розробив план
першочергових заходiв з усунення наслiдкiв кiбератаки iз
застосуванням вiрусу на комп'ютерну мережу Товариства,
який був затверджений Наказом Товариства вiд 29.06.2017
року №856.
Станом на 27.06.2017 року, Актом iнвентаризацiї
працездатностi автоматизованих систем Товариства за
результатами iнвентаризацiї автоматизованих систем ПАТ
«Укрпошта» було встановленi, що всi автоматизованi
системи Товариства непрацездатнi в наслiдок ураження
вiрусом операцiйних систем сервiсiв та персональних
комп’ютерiв. Зважаючи на масштаби ураження визначити
строки поновлення роботи автоматизованих систем
Товариства неможливо.
Товариством були проведенi вiдповiднi заходи щодо
оперативного вiдновлення працездатностi
автоматизованих систем Товариства, а також вiдновлення
iнформацiї, що зберiгалися на персональних комп’ютерах
усiх працiвникiв Товариства.
З метою складання повної та достовiрної звiтностi
Товариством було проiнформовано органи державної
статистики, про неможливiсть надати промiжну
(квартальну) звiтнiсть за перше пiврiччя 2017 року у
встановленi законодавством строки.
Враховуючи велику кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, станом на дату формування квартальної
звiтностi, вiдновлення автоматизованих систем
Товариства триває.
У зв’язку з вищенаведеним, данi Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом)

за 2 квартал 2017 р. за поточний перiод заповненi за
наявною iнформацiєю. Однак, пiсля повного вiдновлення
працездатностi автоматизованих систем Товариства,
квартальна звiтнiсть iз заповненими роздiлами балансу
Актив, Пасив) у графах «на кiнець звiтного перiоду», буде
додатково розмiщена на веб – сторiнцi Товариства.
Приблизний строк розмiщення додаткової звiтностi
Товариства – до 08.08.2017 року включно.
Керівник

Смiлянський I.Ю.

Головний бухгалтер

Сердюк Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрпошта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21560045

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

00

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

При заповненнi форм квартальної фiнансової звiтностi
Товариством було обрано " Звiт про рух коштiв (за
прямим методом)", таким чином форма " Звiт про рух
коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась.

Керівник

Смiлянський I.Ю.

Головний бухгалтер

Сердюк Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта"

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

21560045

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

359255

6461557

53803

160515

130282

0

0

7165412

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

-2065

0

0

2066

0

0

1

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

359255

6459492

53803

160515

132348

0

0

7165413

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-359819

0

0

-359819

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

6159342

-6140475

-53803

-160515

-135515

0

0

4220

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

6159342

-6140475

-53803

-160515

-495324

0

0

-355599

Залишок на
кінець року

4300

6518597

319017

0

0

-362976

0

0

6809814

Примітки

27.06.2017 року комп’ютерна мережа ПАТ «Укрпошта» була масово уражена
вiрусом, що призвело до блокування та повної непрацездатностi автоматизованих
систем Товариства. Про що подано заяву до Нацiональної полiцiї України про
кримiнальне правопорушення, з приводу несанкцiонованого втручання в роботу
комп’ютерних мереж ПАТ «Укрпошат» , яка в свою чергу приєднана до матерiалiв
кримiнального впровадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслiдувань
№ (закрита iнформацiя) за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого
ч.2 ст. 361 КК України.
Наказом Товариства вiд 27.06.2017 року №840 був утворений оперативний штаб з
усунення наслiдкiв кiбератаки iз застосуванням вiрусу на комп'ютерну мережу
Товариства. Оперативний штаб розробив план першочергових заходiв з усунення
наслiдкiв кiбератаки iз застосуванням вiрусу на комп'ютерну мережу Товариства,
який був затверджений Наказом Товариства вiд 29.06.2017 року №856.
Станом на 27.06.2017 року, Актом iнвентаризацiї працездатностi автоматизованих
систем Товариства за результатами iнвентаризацiї автоматизованих систем ПАТ
«Укрпошта» було встановленi, що всi автоматизованi системи Товариства
непрацездатнi в наслiдок ураження вiрусом операцiйних систем сервiсiв та
персональних комп’ютерiв. Зважаючи на масштаби ураження визначити строки
поновлення роботи автоматизованих систем Товариства неможливо.
Товариством були проведенi вiдповiднi заходи щодо оперативного вiдновлення
працездатностi автоматизованих систем Товариства, а також вiдновлення iнформацiї,
що зберiгалися на персональних комп’ютерах усiх працiвникiв Товариства.
З метою складання повної та достовiрної звiтностi Товариством було проiнформовано
органи державної статистики, про неможливiсть надати промiжну (квартальну)
звiтнiсть за перше пiврiччя 2017 року у встановленi законодавством строки.
Враховуючи велику кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, станом на дату
формування квартальної звiтностi, вiдновлення автоматизованих систем Товариства

триває.
У зв’язку з вищенаведеним, данi Звiту про власний капiтал
за 2 квартал 2017 р. за поточний перiод заповненi за наявною iнформацiєю. Однак,
пiсля повного вiдновлення працездатностi автоматизованих систем Товариства,
квартальна звiтнiсть iз заповненими роздiлами балансу Актив, Пасив) у графах «на
кiнець звiтного перiоду», буде додатково розмiщена на веб – сторiнцi Товариства.
Приблизний строк розмiщення додаткової звiтностi Товариства – до 08.08.2017 року
включно.
Керівник

Смiлянський I.Ю.

Головний бухгалтер

Сердюк Н.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство «Укрпошта» (далi – Товариство) утворене Мiнiстерством
iнфраструктури України шляхом реорганiзацiї (перетворення) Українського державного
пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта», вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 21.03.2011 № 265-р «Питання управлiння Мiнiстерством iнфраструктури об'єктами
державної власностi» належить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, та
утвореного наказом Державного комiтету зв’язку України вiд 15 червня 1998 року № 93 «Про
реорганiзацiю об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» шляхом реорганiзацiї Українського
державного об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта».
Товариство утворене вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу
України, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про управлiння
об’єктами державної власностi», Порядку перетворення державного унiтарного комерцiйного
пiдприємства в акцiонерне товариство, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
29 квiтня 2012 року № 802, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2015 року №
728 «Про перетворення Українського державного пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у
публiчне акцiонерне товариство», Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2015 року № 460, наказiв
Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 листопада 2015 року № 465 «Про реорганiзацiю
Українського державного пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне
товариство», вiд 25 листопада 2015 року № 497 «Про утворення комiсiї з перетворення
Українського державного пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в публiчне акцiонерне
товариство» (iз змiнами та доповненнями), вiд 10 лютого 2016 року № 56 «Про затвердження
плану проведення перетворення Українського державного пiдприємства поштового зв’язку
«Укрпошта» в публiчне акцiонерне товариство» (iз змiнами та доповненнями) та iнших законiв
України та нормативно-правових актiв.
Товариство є публiчним акцiонерним товариством, 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi.
Товариство є правонаступником УДППЗ «Укрпошта» та є нацiональним оператором поштового
зв’язку України згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 2002 року.
Дiяльнiсть Товариства регламентується Законом України «Про поштовий зв’язок» вiд 4 жовтня
2001 року, iншими Законами України, а також нормативними актами Всесвiтнього поштового
союзу, членом якого Україна стала у 1947 роцi.
Укрпошта функцiонує як самостiйна господарська одиниця з 1994 року, коли було утворено
Українське об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта», яке в липнi 1998 року реорганiзовано в
нинi дiюче згiдно з Програмою реструктуризацiї Укрпошти, затвердженою постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 04.01.98 за №1, з 1 березня 2017 року – ПАТ «Укрпошта».
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв протягом I кварталу 2017 року становила
понад 74,1 тисяч працiвникiв.
Основними цiлями Товариства є одержання прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi.
Товариство здiйснює надання послуг поштового зв’язку, зокрема унiверсальних послуг поштового
зв’язку на всiй територiї України, з метою повного задоволення потреб користувачiв у послугах
поштового зв’язку та забезпечення ефективного розвитку єдиної нацiональної мережi поштового
зв’язку України.
Крiм того, Товариство надає супутнi послуги, пов’язанi з наданням послуг поштового зв’язку
(кур’єрська доставка тощо), послуги з розповсюдження перiодичних видань, послуги, пов’язанi з
виплатою i доставкою пенсiй та грошової допомоги та пересилання поштових переказiв у межах
України та мiжнародних поштових переказiв, проведення розрахунково-касових операцiй, тощо.
Товариством здiйснюється безпосередня доставка пошти до бiльш нiж 14 млн. абонентських

поштових скриньок; розповсюджуються за передплатою та вроздрiб близько 9 тис. найменувань
перiодичних видань; щороку перевозяться близько 31 тис. тонн перiодики та видаються
мiльйонними тиражами поштовi марки, а також надаються iншi послуги.
ПАТ «Укрпошта» має 31 фiлiал, з них 27 регiональних дирекцiй, Дирекцiя оброблення та
перевезення пошти, Дирекцiя «Автотранспошта», Головний навчальний центр «Зелена Буча» та
Iнформацiйно-розрахункова дирекцiя, з яких 2 регiональнi дирекцiї повнiстю знаходяться на
тимчасово окупованiй територiї АР Крим.
Товариство має близько 11,8 тисяч поштових вiддiлень по всiй територiї країни, з яких станом на
31.03.2017, близько 1,2 тис. знаходяться на територiї, що не контролюється державною владою
України (АР Крим, Донецька та Луганська областi).
Стуктурнi пiдроздiлi не є юридичними особами, складають внутрiшньогосподарську звiтнiсть, на
пiдставi якої формується узагальнена фiнансова звiтнiсть Товариства.
Юридична адреса Товариства: вулиця Хрещатик, 22, Шевченкiвський район, Київ, Україна, 01001.
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2015 № 728 «Про перетворення
Українського державного Товариства поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне
товариство» та наказом Мiнiнфраструктури вiд 11.11.2015 № 465 «Про реорганiзацiю
Українського державного Товариства поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне
товариство» передбачено проведення реорганiзацiї ПАТ «Укрпошта» шляхом його перетворення у
публiчне акцiонерне товариство «Укрпошта», 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi та не
пiдлягають вiдчуженню (далi – перетворення).
Проведення процедури перетворення здiйснювалось у вiдповiдностi з Планом проведення
перетворення ПАТ «Укрпошта» в публiчне акцiонерне товариство, що визначений наказом
Мiнiнфраструктури вiд 10.02.2016 № 56 (зi змiнами).
Згiдно з наказом Мiнiнфраструктури вiд 16.02.2017 № 53 «Про припинення Українського
державного Товариства поштового зв’язку «Укрпошта» в результатi його перетворення у публiчне
акцiонерне товариство «Укрпошта» та створення публiчного акцiонерного товариства
«Укрпошта» затверджено передавальний акт, складений комiсiєю з перетворення 09.02.2017, та
прийнято рiшення про утворення публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта», 100 вiдсоткiв
акцiй якого належить державi в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Укрпошта» вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi
складена на основi припущення, що Товариство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в
осяжному майбутньому. Товариство не має нi намiру, нi потреби повнiстю припиняти свою
дiяльнiсть або суттєво звужувати масштаби дiяльностi.
(б)Стан корпоративного управлiння
Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.
Управлiння корпоративними правами держави стосовно товариства здiйснює Мiнiстерство
iнфраструктури України.
Управлiння Товариством здiйснюють Органи Товариства, а саме: загальнi збори, наглядова рада,
генеральний директор.
Загальнi збори:
• Вищим органом Товариства є загальнi збори. Повноваження загальних зборiв Товариства
здiйснюються акцiонером одноосiбно.
• Товариство зобов’язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi загальнi
збори проводяться не пiзнiше нiж 30 квiтня року, що настає за звiтним. Усi iншi загальнi збори,
крiм рiчних, вважаються позачерговими.
• До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;

затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, а також внесення змiн до них;
затвердження рiчного звiту Товариства;
розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов’язкового
викупу акцiй, визначених законом;
та iнше
• Повноваження щодо вирiшення питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв,
не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
• У загальних зборах мають право брати участь акцiонери або їх представники. З правом
дорадчого голосу в загальних зборах мають право брати участь члени наглядової ради,
генеральний директор, якi не є акцiонерами, та представник органу, який вiдповiдно до Статуту
представляє права та iнтереси трудового колективу.
• Довiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах видається у встановленому
законодавством порядку.
• Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має
право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це генерального
директора.
Наглядова рада:
• Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i вiдповiдно до компетенцiї,
визначеної законом i Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора.
• Наглядова рада утворюється в Товариствi у складi семи членiв. П’ять членiв наглядової ради
становлять незалежнi члени наглядової ради (незалежнi директори), якi повиннi вiдповiдати
критерiям незалежностi, установленим законом та положенням про наглядову раду.
• Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами в порядку, встановленому
законодавством. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з числа осiб, якi
вiдповiдають критерiям незалежностi (далi ? незалежний директор), простою бiльшiстю голосiв
обраного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, положенням про наглядову
раду.
• Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть,
на строк до наступних рiчних зборiв. Одна i та сама особа може обиратися до складу наглядової
ради неодноразово. Цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради пiдписує генеральний
директор або iнша особа, яка обирається загальними зборами, якi уповноважуються на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
• До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
затвердження стратегiї та мiсiї Товариства;
затвердження вiдповiдно до компетенцiї наглядової ради положень та регламентiв, якими
регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, передбачених законом;
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень генерального директора;
затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором, установлення
розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання такого контракту;
прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального директора;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
установлення розмiру оплати його послуг;
вирiшення питань про участь Товариства у господарських товариствах, об’єднаннях, про

заснування iнших юридичних осiб;
iнше.
• Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi
беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є
голос голови наглядової ради.
Генеральний директор:
• Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює генеральний директор.
• Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам та наглядовiй радi й органiзовує виконання
їх рiшень.
• Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства.
• Генеральним директором може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є
членом наглядової ради.
• Генеральний директор обирається наглядовою радою на пiдставi подання комiтету наглядової
ради з призначень та винагород. Строк, на який обирається генеральний директор, установлюється
рiшенням наглядової ради. Одна особа може обиратися генеральним директором неодноразово.
• До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї
загальних зборiв та наглядової ради.
• До компетенцiї генерального директора належить:
управлiння операцiйною дiяльнiстю Товариства;
розроблення стратегiї Товариства та впровадження стратегiї Товариства, затвердженої наглядовою
радою;
розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених
законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами (положеннями, регламентами тощо)
Товариства;
розроблення iнвестицiйних планiв i програм, бюджетiв та фiнансових планiв;
здiйснення попереднього розгляду питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах та
засiданнях наглядової ради, пiдготовка матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань, та
органiзацiя виконання планiв i рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
вирiшення питань управлiння юридичними особами, акцiонером (засновником, учасником) яких є
Товариство, а також фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими пiдроздiлами;
затвердження фiнансового плану (бюджету) та бiзнес-плану юридичних осiб, єдиним акцiонером
(засновником, учасником) яких є Товариство;
затвердження iнвестицiйної програми юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником,
учасником) яких є Товариство;
прийняття рiшення про вiдкриття (створення), реорганiзацiю та закриття фiлiй, представництв,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, пiдприємств (компанiй), якi
заснованi Товариством, призначення комiсiй з реорганiзацiї (припинення) таких пiдприємств
(компанiй);
затвердження та внесення змiн до положень про фiлiї, представництва Товариства, статутiв
пiдприємств (компанiй), якi заснованi Товариством;
вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi,
роботи з цiнними паперами;
здiйснення iнших повноважень, якi покладенi на генерального директора рiшеннями загальних
зборiв або наглядової ради.
• Генеральний директор:
видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Товариства;
без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого
самоврядування, iншими особами як в Українi, так i за кордоном;
без довiреностi укладає договори (контракти) та вчиняє iншi правочини вiд iменi Товариства, а
правочини, необхiднiсть укладення яких потребує погодження з наглядовою радою Товариства
або вiдноситься до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства, – за попередньою згодою
цих органiв вiдповiдно до їх компетенцiї;

може делегувати повноваження заступникам генерального директора та iншим особам, зокрема,
може надавати право пiдписувати накази та iншi розпорядчi документи Товариства вiдповiдно до
їх повноважень, функцiональних обов’язкiв та порядку взаємозамiщення;
видає довiреностi на вчинення юридичних дiй вiд iменi Товариства;
укладає колективний договiр вiд iменi Товариства;
призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи
заохочення або дисциплiнарного стягнення i приймає рiшення про притягнення їх до матерiальної
вiдповiдальностi;
призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Товариством;
затверджує та вводить наказом штатний розпис (розклад) i органiзацiйну структуру Товариства;
затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства;
органiзовує ведення облiку вiйськовозобов’язаних та мобiлiзацiйну пiдготовку;
використовує в роботi вiдомостi, що становлять державну таємницю, а саме: вiдомостi щодо
цивiльного захисту; призначення, потужнiсть об’єктiв поштового зв’язку мережi поштового
зв’язку, що належать до мобiлiзацiйних потужностей, перелiк яких визначено Мiнiнфраструктури;
вiдомостi щодо контролю за виконанням вимог iз забезпечення технiчного захисту секретної
iнформацiї та забезпечує охорону державної таємницi в Товариствi;
здiйснює постiйний контроль за забезпеченням дотримання законодавства про державну
таємницю в Товариствi, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що знаходяться в сферi
управлiння Товариства, а також в створюваних фiлiях, представництвах, iнших вiдокремлених
пiдроздiлах;
має в безпосередньому пiдпорядкуваннi режимно-секретний орган Товариства, що очолюється
керiвником, який призначається за погодженням з вiдповiдними державними органами.
здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Статутом, а також покладенi на
нього рiшеннями наглядової ради, загальних зборiв.
•На час тимчасової вiдсутностi генерального директора (вiдрядження, вiдпустка тощо) обов’язки
генерального директора виконує призначений його наказом заступник. Виконання обов’язкiв мiж
заступниками генерального директора на випадок їх вiдсутностi може покладатись згiдно з
порядком взаємозамiщення, який затверджується наказом генерального директора.
Керiвництво Товариства дiяло протягом I кварталу 2017 року.
(в) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Дiяльнiсть ПАТ «Укрпошта» регламентується Законом України «Про поштовий зв’язок» вiд
4 жовтня 2001 року, iншими Законами України, а також нормативними актами Всесвiтнього
поштового союзу, членом якого Україна стала у 1947 роцi.
Слiд також зазначити, що в Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та
можуть i надалi впливати на дiяльнiсть вiтчизняних та iноземних пiдприємств. Унаслiдок цього,
здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм
того, зниження активностi та обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитiв i його вплив на
економiку України пiдсилили рiвень невизначеностi в економiчному просторi країни. Ця
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо можливого впливу
умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан ПАТ «Укрпошта». Майбутнi умови
здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ)
та вiдповiдно до законодавства України. Товариство веде облiковi записи вiдповiдно до вимог
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi. Дана
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними
для приведення їх у вiдповiднiсть у всiх iстотних аспектах до МСФЗ.
(б) Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства та
валютою, у якiй подана ця фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були

округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
(в) Використання оцiнок та суджень
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд
оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на
вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат i розкриття iнформацiї про
непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських
оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх
перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Основнi принципи облiкової полiтики
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв,
поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Iноземна валюта
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом обмiну,
встановленим НБУ на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних
валютах, перераховуються в функцiональну валюту за офiцiйним курсом НБУ, який дiє на кiнець
дня звiтної дати. Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або
при переведеннi монетарних статей за курсами, якi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони
переводилися при первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi,
визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за офiцiйним курсом НБУ на початок дня дати здiйснення операцiї. Немонетарнi
статтi, якi вiдображаються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за
офiцiйним курсом НБУ на початок дня дати визначення цiєї справедливої вартостi.
У фiнансовiй звiтностi доходи та витрати вiд курсових рiзницi та вiд продажу iноземних валют
вiдображаються на нетто-основi (доходи мiнус витрати).
(б) Фiнансовi iнструменти
Визнання, облiк та оцiнка
Фiнансовi iнструменти визнаються тодi, коли є можливiсть їх достовiрно оцiнити та якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх
використанням. Фiнансовi iнструменти включають контрактнi права, видану або отриману
фiнансову допомогу, забезпечення для державного регулятора, та iнвестицiї у капiтал iнших
пiдприємств.
Визнання та вiдображення у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ фiнансових iнвестицiй в Товариствi
здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО
39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства».
Облiк фiнансових iнвестицiй в Товариствi ведеться в розрiзi емiтентiв та видiв iнвестицiй, а також
в кiлькiсному та вартiсному вимiрi. У випадку, якщо з’являється iмовiрнiсть реалiзацiї iнвестицiй,
якi облiковуються у складi довгострокових iнвестицiй Товариства, такi iнвестицiї на дату звiтностi
вiдображаються у складi поточних iнвестицiй.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй, вiдповiдно до вимог МСФЗ, здiйснюється на трьох етапах руху
iнвестицiй у виробничому циклi Товариства: при придбаннi фiнансових iнвестицiй; на дату
складання звiтностi; при вибуттi.
Товариство у своєму облiку видiляє облiк фiнансових зобов’язань. До фiнансових зобов’язань
Товариства вiдносить: овердрафти; кредиторську заборгованiсть; отриманi кредити.
Продовження тексту приміток
(в) Основнi засоби
Визнання, облiк та оцiнка
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає
в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно

визначена.
Одиницею облiку основних засобiв є окремий об’єкт основних засобiв, якщо термiн одержання
майбутнiх економiчних вигод вiд його експлуатацiї бiльше року. Об’єкти основних засобiв з
вартiстю менше 6000,0 грн. облiковуються в складi Малоцiнних необоротних матерiальних
активiв.
Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, необхiдно оцiнювати за його
собiвартiстю/первiсною вартiстю.
Строк корисного використання та амортизацiя
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї)
об’єкта, який встановлюється Товариством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi
на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання
та консервацiї за рiшенням керiвника Товариства (фiлiалу). Амортизацiю активу починають
нараховувати, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця
розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений
управлiнським персоналом, що пiдтверджується актом введення в експлуатацiю, затвердженим
уповноваженою постiйно дiючою комiсiєю.
Об’єктом амортизацiї є вартiсть основних засобiв, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi (окрiм
вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
встановлюється на рiвнi нуля.
Товариством амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, крiм
транспортних засобiв, якi амортизуються за методом виробничого списання, а також бiблiотечних
фондiв та малоцiнних необоротних активiв, вартiсть яких у повному обсязi амортизується в
першому мiсяцi використання. Суму нарахованої амортизацiї в Товариствi вiдображають
збiльшенням суми витрат i зносу основних засобiв.
Орiєнтовнi термiни корисної експлуатацiї основних засобiв для поточного та порiвняльного
перiодiв такi:
Будiвлi 20 рокiв
Споруди 15 рокiв
Передавальнi пристрої 10 рокiв
Машини та обладнання 5 рокiв
Електронно-обчислювальнi машини 2 роки
та iншi засоби
Транспортнi засоби Вiдповiдно до граничних показникiв пробiгу.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 роки
Тварини 6 рокiв
Багаторiчнi насадження 10 рокiв
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 5 рокiв
Iнвентарна тара 6 рокiв
Предмети прокату 5 рокiв
Iншi необоротнi матерiальнi активи 12 рокiв
Полiпшення об’єктiв операцiйної оренди Вiдповiдно до термiну дiї договору
Iншi основнi засоби 12 рокiв
Термiн корисного використання електронних контрольно-касових апаратiв (далi - ЕККА)
установлюється вiдповiдно до їх технiчної документацiї. Якщо у технiчнiй документацiї строк
служби ЕККА не зазначено, то термiн його корисного використання складає 7 рокiв iз моменту
введення в експлуатацiю, але не бiльше 9 рокiв вiд дати його виготовлення.
Створена в Товариствi постiйно дiюча експертна технiчна комiсiя переглядає лiквiдацiйну вартiсть
та строк корисної експлуатацiї активу принаймнi на кiнець кожного фiнансового року та, якщо
очiкуваний строк корисної експлуатацiї активу вiдрiзняється вiд його попереднiх оцiнок, перiод
амортизацiї слiд вiдповiдно змiнити з урахуванням вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки».
(г) Нематерiальнi активи
Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо одночасно

виконуються наступнi умови: iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з його використанням; його вартiсть може бути достовiрно визначена. Нематерiальний
актив, отриманий у результатi розробки, необхiдно вiдображати в балансi в разi дотримання умов
наведених в облiковiй полiтицi.
Нематерiальний актив при первiсному визнаннi оцiнюється за собiвартiстю (вартiсть придбання та
будь-якi витрати, якi можна безпосередньо вiднести на пiдготовку цього активу для його
використання за призначенням). Собiвартiсть нематерiального активу, створеного власними
силами Товариства (в т.ч. науково дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи) – це сума
видаткiв, понесених з дати, коли нематерiальний актив вперше вiдповiдає критерiям визнання.
Собiвартiсть такого активу складається з усiх витрат, якi можна прямо вiднести до створення,
виробництва та пiдготовки активу до використання у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.
Амортизацiя
Вiдображення нематерiального активу в облiку базується на строковi його корисної експлуатацiї.
Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягає амортизацiї на строк,
вказаний у договорi, патентi, лiцензiї, свiдоцтвi та iн. Для нематерiальних активiв, таких що
неможливо визначити строк корисного використання, норми амортизацiї визначаються у
розрахунку не менше 2 та не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї. Активи з необмеженим
строком корисного використання (наприклад, права постiйного користування земельними
дiлянками) не амортизуються, але перевiряються раз у рiк на знецiнення та на можливий перехiд
до активiв, якi амортизуються.
Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї
переглядається в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний строк корисної експлуатацiї
активу вiдрiзняється вiд його попереднiх оцiнок, перiод амортизацiї необхiдно вiдповiдно змiнити,
при цьому враховувати вимоги МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки».
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї. Пiд час
розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв
прирiвнюється до нуля.
(д) Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, облiк та оцiнка
До iнвестицiйної нерухомостi належать:
• будiвлi, що перебувають у власностi Товариства або в розпорядженнi за договором про
фiнансовий лiзинг (оренду) та надаються в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про
оперативний лiзинг (оренду);
• будiвлi, що не зайнятi Товариством та призначенi для надання в лiзинг (оренду) за одним або
кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду).
Якщо певний об’єкт основних засобiв включає частину, яка утримується з метою отримання
орендної плати та/або для збiльшення власного капiталу, та iншу частину, що є операцiйною
нерухомiстю, i цi частини можуть бути проданi окремо (або окремо наданi в оренду згiдно з
договором про фiнансову оренду), то цi частини вiдображаються як окремi iнвентарнi об’єкти.
Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, об’єкт основних засобiв визнається
iнвестицiйною нерухомiстю за умови, коли з метою отримання орендної плати та/або для
збiльшення власного капiталу використовується не менше 80% загальної площi цього об’єкту.
Пiд час первiсного визнання об’єкти iнвестицiйної нерухомостi оцiнюються та вiдображаються
Товариством в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї
нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов’язанi з її придбанням. У випадку придбання
iнвестицiйної нерухомостi на умовах вiдстрочення платежу за первiсну вартiсть об’єкта
приймається його цiна. Рiзниця мiж цiєю сумою та загальною сумою платежiв визнається
процентними витратами за перiод надання кредиту.
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть визнається в фiнансовiй звiтностi,
пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ, за справедливою вартiстю, якщо таку вартiсть можна
достовiрно визначити. Змiни в справедливiй вартостi вiдображаються в доходах та витратах Звiту

про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд).
Якщо iнформацiя про справедливу вартiсть вiдсутня, пiсля первiсного визнання Товариство
здiйснює оцiнку iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю та оцiнює всю свою iнвестицiйну
нерухомiсть вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби», визначених для цiєї моделi, за
винятком тiєї нерухомостi, яка вiдповiдає критерiям для її класифiкацiї як такої, що утримується
для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, i припинена
дiяльнiсть».
З моменту отримання iнформацiї про справедливу вартiсть, об’єкт iнвестицiйної нерухомостi
визнається в звiтностi, пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ за справедливою вартiстю.
Припинення визнання
Товариство припиняє визнавати в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) об’єкти iнвестицiйної
нерухомостi пiд час їх вибуття внаслiдок продажу або передачi у фiнансовий лiзинг (оренду) або
якщо бiльше не очiкується отримання будь-яких економiчних вигiд вiд їх використання в якостi
iнвестицiйної нерухомостi i такий об’єкт переводиться до складу необоротних активiв, якi будуть
використовуватись в господарськiй дiяльностi Товариства.
(е) Орендованi активи
Вiдображення в фiнансовiй звiтностi та розкриття iнформацiї, що стосується операцiй з оренди,
здiйснюється Товариством у вiдповiдностi з вимогами МСБО 17 «Оренда».
Якщо Товариство за операцiями з фiнансової оренди виступає орендарем, то на початку строку
оренди Товариство визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання у своїх Звiтах про
фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку
оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв, яка визначається на початку оренди.
Фiнансова оренда призводить до витрат на амортизацiю активiв, що амортизуються, а також
фiнансових витрат за кожний облiковий перiод. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi
активи, що амортизуються, узгоджується з полiтикою щодо власних активiв, що амортизуються:
визнану амортизацiю обчислюють вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38
«Нематерiальнi активи». Якщо немає обґрунтованої впевненостi в тому, що Товариство отримає
право власностi наприкiнцi строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з
двох строкiв: строку оренди або строку корисної експлуатацiї.
Якщо є обґрунтована впевненiсть у тому, що Товариство отримає право власностi наприкiнцi
строку оренди, тодi перiодом очiкуваного використання є строк корисної експлуатацiї активу; в
протилежному випадку актив амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди
або строку корисної експлуатацiї.
(є) Запаси
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому
економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Придбанi (отриманi) або виготовленi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною
вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких фактичних
витрат: цiни придбання; суми ввiзного мита та суми iнших податкiв; податку на додану вартiсть,
який не пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету; витрат на транспортування, вартостi робiт з
навантаження та розвантаження та iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням
запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у господарськiй
дiяльностi
(ж) Зменшення корисностi
Нематерiальнi активи
Товариство пiсля первiсного визнання вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Основнi засоби
Товариство пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковує за його собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi iнструменти

Товариство розраховує амортизовану вартiсть фiнансового зобов’язання з врахуванням будь-якого
зменшення корисностi.
(з) Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Необоротнi активи класифiкуються як такi, що утримуються для продажу, якщо на дату прийняття
рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан
активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж; високий ступiнь
iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї, що передбачено фiнансовим планом; є
вiдповiдне рiшення Генерального директора про намiр здiйснити продаж цих активiв протягом
року.
Перед первiсною класифiкацiєю активiв, утримуваних для продажу, Товариство здiйснює оцiнку
балансової вартостi активiв: якщо облiк необоротних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), то Товариство переглядає їх на зменшення корисностi; якщо необоротнi активи
облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю), то здiйснюється їх переоцiнка.
(и) Припинена дiяльнiсть
Припинена дiяльнiсть є компонентом дiяльностi Товариства, що являє собою основний напрямок
бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi, який було лiквiдовано або який класифiкують як
утримуваний для продажу. Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї
суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють
класифiкувати його як утримуваний для продажу. Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена,
показники у порiвняльному звiтi про прибутки та збитки перераховуються так, якби дiяльнiсть
було припинено з початку порiвняльного перiоду.
(i) Виплати працiвникам
Товариство формування забезпечень з виплат персоналу та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi
здiйснює у вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Витрати на виплати персоналу вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до принципу вiдповiдностi,
тобто вiдповiдають тому перiоду, до якого вони вiдносяться. Витрати на виплати працiвникам в
Товариствi подiляються: короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата за
окладами, основнi та додатковi вiдпустки, оплата тимчасової непрацездатностi, оплата декретної
вiдпустки, премiї; виплати при звiльненнi, так i як вихiдна допомога.
Товариство формує забезпечення за виплатами персоналу за невiдпрацьований час – резерв
вiдпусток та резерву на виплату матерiальних заохочень за результатами року та передбаченi
фiнансовим планом Товариства. Величина сформованих резервiв визнається витратами перiоду та
коригується по мiрi використання працiвниками вiдпусток та виплат заохочень.
(ї) Забезпечення
В Товариствi створюються забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних
витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; виплати винагород працiвникам за результатами року;
виплату матерiального заохочення, що передбачено фiнансовим планом Товариства; iншi види
забезпечень, що мають затвердженi програми їх створення та використання.
Товариство розрiзняє резерви, якi вiдображаються в балансi i створюються для забезпечення
майбутнiх зобов’язань, та умовнi зобов’язання – це можливе зобов’язання, яке буде пiдтверджено
у результатi того, що в майбутньому реалiзуються або нi певнi подiї. Умовнi зобов’язання
розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi.
Залишок будь-якого виду забезпечень Товариства переглядається на кожну дату балансу та, у разi
потреби, коригується (збiльшується або зменшується). У випадку вiдсутностi ймовiрностi вибуття
активiв для погашення майбутнiх зобов’язань, сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню.
(й) Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Доходи та витрати в Товариствi облiковуються вiдповiдно до принципу вiдповiдностi, при цьому
доходи i витрати вiдображаються в фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд
дати надходження або сплати грошових коштiв. Тому при складаннi звiтностi за МСФЗ в
Товариствi обов’язково тестуються операцiї, здiйсненi пiсля звiтної дати для визначення перiоду,
до якого вони вiдносяться. Якщо необхiднi коригування, то вони вiдображаються у кореспонденцiї
з рахунком нерозподiленого прибутку за звiтний перiод.
Дохiд визнається у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд), коли виникає

зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням активу або зменшенням
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за
рахунок внескiв учасникiв Товариства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно
визначена.
При визнаннi доходiв в частинi операцiй, пов’язаних з мiжнародним поштовим облiком,
Пiдприємство, як член Всесвiтнього поштового союзу, користується нормами Конвенцiї
Всесвiтнього поштового союзу.
Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок на додану вартiсть), не є економiчними
вигодами, що надходять до суб'єкта господарювання, i не ведуть до збiльшення власного капiталу.
Отже, вони виключаються з доходу. Подiбним чином у будь-яких агентських вiдносинах валове
надходження економiчних вигiд включає суми, якi отриманi вiд iменi принципала, але не
спричиняють збiльшення власного капiталу Товариства. Суми, отриманi вiд iменi принципала, не є
доходом. Натомiсть доходом є сума комiсiйної винагороди.
В Товариствi застосовується наступний класифiкатор доходiв для використання його в фiнансовiй
звiтностi Товариства за такими групами: дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг); iншi
операцiйнi доходи; доходи вiд участi в капiталi; фiнансовi доходи та iншi доходи.
Визнання доходiв ведеться з дотриманням принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та
витрат.
(к) Витрати
В облiку Товариства витрати вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов’язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здiйсненi.
В залежностi вiд визначених видiв доходiв, в облiку Товариства видiляють наступнi групи видiв
витрат: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг); адмiнiстративнi витрати; витрати на
збут; iншi витрати операцiйної дiяльностi; фiнансовi витрати; витрати вiд участi в капiталi та iншi
витрати.
Вiдповiдно до принципу вiдповiдностi витрат та доходiв, достовiрностi та обачностi, витрати, якi
були здiйсненi Товариством протягом поточного перiоду, але належать до наступних звiтних
перiодiв, облiковуються Товариством як аванси та списуються на витрати рiвномiрно протягом
перiоду, до якого вони вiдносяться.
(л) Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
Фiнансовi доходи включають дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд фiнансових
iнвестицiй (крiм доходiв, якi облiковуються за методом участi в капiталi).
Фiнансовi витрати включають витрати на вiдсотки (за користування кредитами отриманими, за
облiгацiями випущеними, за фiнансовою орендою тощо) та iншi витрати Товариства, пов’язанi iз
залученням позикового капiталу.
(м) Податок на прибуток
Сума витрат (доходу) з податку на прибуток складається з поточного податку на прибуток з
врахуванням вiдстроченого податкового зобов’язання i вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначати станом на кiнець
звiтного року.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов’язання наводити у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у сумi зазначених активiв i
зобов’язань, що визначенi на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату промiжної
фiнансової звiтностi.
У статтi «Витрати (дохiд) з податку на прибуток» промiжного Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) наводити лише суму поточного податку на прибуток, а на дату рiчного
балансу в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi здiйснювати вiдповiдне коригування
(збiльшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змiн вiдстрочених
податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний рiк.
Податковi активи та зобов’язання з поточного податку за поточний та попереднi перiоди
оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Дана сума розраховується виходячи з податкових ставок i податкового

законодавства України. Поточний податок на прибуток визнається витратами або доходом у Звiтi
про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Поточний податок на прибуток, який
належить до статей, визнаних безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу, а не у Звiтi
про сукупний дохiд.
Вiдстрочений податок на прибуток (вiдстроченi податковi активи, вiдстроченi податковi
зобов’язання) визнається витратами або доходом у Звiтi про сукупний дохiд. Вiдстрочений
податок на прибуток, що виник за результатами операцiй з дооцiнки активiв та iнших
господарських операцiй, якi вiдображаються збiльшенням власного капiталу, вiдображається за
рахунок власного капiталу.
Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається у випадку наявностi тимчасових податкових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Товариство розраховує тимчасовi рiзницi шляхом
вирахування з балансової вартостi активiв та зобов’язань їх податкової бази.
Вiдстрочений податковий актив визнається у випадку виникнення тимчасових податкових
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо очiкується отримання податкового прибутку, з яким
пов’язанi цi тимчасовi податковi рiзницi.
У кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи.
Товариство визнає ранiше не визнанi вiдстроченi податковi активи, якщо виникає ймовiрнiсть
того, що майбутнiй оподаткований прибуток уможливить вiдшкодування вiдстроченого
податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Товариство оцiнює за ставками оподаткування, якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства України, що дiють або превалюють до кiнця
звiтного перiоду.
Товариство згортає вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання, якщо має
юридично забезпечене право згортати поточнi податковi активи i поточнi податковi зобов’язання;
та вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання стосуються податкiв на
прибуток, що накладенi тим самим податковим органом.
У поточному роцi Пiдприємство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi
вiдносяться до його операцiй. Застосування таких нових та переглянутих стандартiв та
iнтерпретацiй не мало суттєвого впливу на Облiкову полiтику Пiдприємства.
(н) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату
випуску фiнансової звiтностi Пiдприємства. Пiдприємство має намiр застосувати цi стандарти з
дати їх вступу в силу.
Продовження тексту примiток
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi
iнструменти», яка замiнить МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги
щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими
виключеннями.
Пiдприємство планує почати застосування нового стандарту з дати вступу його в силу. У 2016
роцi Пiдприємство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця
попередня оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена внаслiдок
бiльш детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка
стане доступною для Пiдприємства в майбутньому. В цiлому, Пiдприємство не очiкує значного
впливу нових вимог на звiт про фiнансовi результати i власний капiтал, за винятком застосування
вимог до знецiнення в МСФЗ (IFRS) 9. Пiдприємство очiкує визнання бiльшої суми оцiненого
резерву пiд збитки, що матиме негативний вплив на власний капiтал, а в майбутньому проведе

детальнiший аналiз для визначення суми його збiльшення.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами iз покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв,
якi мають застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15,
виручка визнається в сумi винагороди, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на
передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне
ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування; при цьому
допускається застосування до цiєї дати. Пiдприємство планує використовувати варiант повного
ретроспективного застосування нового стандарту з дати вступу його в силу..
Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування, що пiдпадають в
сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по договорам оренди, що пiдпадають в
сферу застосування МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що виникає по вiдношенню до
фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав та обов’язкiв, що пiдпадають в сферу
дiяльностi МСФЗ 9 «фiнансовi iнструменти».
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або
спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають
в результатi продажу або внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки
в межах часток участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за
межами даної органiзацiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради по МСФО
в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє
користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою
дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни не обумовленi ними.
При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну
iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Застосування даних поправок вимагатиме розкриття Пiдприємством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв»
Згiдно iз поправками, суб’єкт господарювання повинен враховувати, чи обмежує податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку проти яких вiн може робити вирахування в
разi вiдновлення такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як
суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують
обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв
в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному
застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду
може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого
компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком
та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане
звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля
цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо суб’єкт господарювання застосує данi
поправки до бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити цей факт. Очiкується, що данi

поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»
Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов набуття прав на оцiнку операцiї з виплатами на
основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiї, платiж за якою
здiйснюється на основi акцiй, з можливiстю проведення залiку для зобов'язань з податку,
утримуваного з об’єкта оподаткування; облiк модифiкацiї строкiв та умов операцiї, платiж за якою
здiйснюється на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з
розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками
iнструментами власного капiталу.
При прийняттi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов'язанi здiйснювати перерахунок
за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування
поправок щодо всiх трьох аспектiв i при дотриманнi iнших критерiїв. Поправки набувають
чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається
застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть
Пiдприємства.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ
15 «Виручка за договорами з клiєнтами» також застосовується.
МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 «Оренда» i пов'язанi з ним керiвництва по застосуванню.
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою
забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно
представляє цi операцiї.
МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди,
розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється
актив орендарем.
Запроваджуються суттєвi змiни в бухгалтерському облiку в орендаря, - зникає рiзниця мiж
операцiйною i фiнансовою орендою, в той же час по вiдношенню до всiх договорiв оренди
визнаються як активи, так i зобов'язання (однак iснують виключення, якi стосуються
короткострокової оренди та оренди активiв з низькою вартiстю).
На противагу цьому, стандарт не мiстить iстотних змiн у бухгалтерському облiку в орендодавцiв.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
В даний час Пiдприємство почала оцiнювати вплив МСФЗ 16 i планує його застосувати на
вiдповiдну дату набрання чинностi.
Щорiчнi удосконалення 2014-2016
Документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ
МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових виключень, що стосуються МСФЗ 7
Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї, МСБО 19 Виплати працiвникам та МСФЗ 10
Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Цi пом’якшення у застосуваннi МСФЗ бiльше не
використовуються i були доступнi для суб’єктiв за перiоди звiтностi, якi вже минули. Це щорiчне
удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля
цiєї дати.
МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання
Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi в
суб’єктах господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 Необоротнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть. Зокрема, вони уточнюють, що суб’єкти господарювання не
звiльняються вiд усiх вимог до розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти
були класифiкованi як призначенi для продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з
поправками прояснив, що лише тi вимоги до розкриття iнформацiї, якi викладенi в пунктах B10 16, не повиннi бути застосованi для осiб, якi розглядаються в межах МСФЗ 5. Це щорiчне

удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017
року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу або пайовий
фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов’язанi з iнвестицiями страховi
фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк
iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за
методом участi у капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї
повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Це щорiчне удосконалення застосовується
ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Перехiднi звiльнення не передбаченi.
Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
МСБО 40 вимагає щоб нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу, або виключенню зi складу
iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу, або виключена зi складу
iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої нерухомостi.
Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо використання
нерухомостi не є доказом змiни використання. Це пов’язано з тим, що лише намiри керiвництва не
свiдчать про змiну використання. Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити
наявнiсть пiдтверджувальних дiй для обґрунтування такої змiни. Ця поправка застосовується до
звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Пiдприємство оцiнює потенцiйний вплив
поправки на фiнансову звiтнiсть.
Застосування МСФЗ 9 Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4 Страховi Контракти – Поправки до
МСФЗ 4
Поправки передбачають два варiанти для суб’єктiв господарювання, якi випускають договори
страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4:
варiант, який дозволяє суб’єктам господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до
складу iншого сукупного доходу частину доходiв або витрат, що випливають iз визначених
фiнансових активiв ("пiдхiд з перекриттям") i опцiональне тимчасове звiльнення вiд застосування
МСФЗ 9 для суб'єктiв господарювання, у яких основним видом дiяльностi є укладення контрактiв
в рамках сфери застосування МСФЗ 4 («вiдстрочений пiдхiд»).
Ця поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Данi
удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
КТМФЗ 22 Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя
Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб’єкт господарювання визнає
немонетарний актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед
компенсацiї перед тим, як суб’єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд.
Iнтерпретацiя не застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати
або дохiд при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю
отриманої компенсацiї на дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або
зобов’язання. Крiм того, тлумачення не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток,
договорiв страхування або договорiв перестрахування.
Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного
активу у виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у
зобов’язаннях. При наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої
оплати, дата операцiї встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження.
Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно
до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в перiод мiж датою первiсного визнання отриманої
наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, до якої вiдноситься така компенсацiя.
КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року, при цьому
допускається дострокове застосування. Пiдприємство оцiнює потенцiйний вплив поправки на
фiнансову звiтнiсть.
Управлiння фiнансовими ризиками

У ходi звичайної дiяльностi в Пiдприємствi виникають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та
валютний ризик.
(а) Огляд
При використаннi фiнансових iнструментiв Пiдприємство зазнає таких видiв ризикiв:
• кредитний ризик
• ризик лiквiдностi
• ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає
Пiдприємство, про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про
управлiння капiталом Пiдприємства. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних
примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння
ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає
Пiдприємство, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв,
а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика
та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових
умов та умов дiяльностi Пiдприємства. Через засоби навчання та стандарти i процедури
управлiння Пiдприємство намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище
контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов’язки.
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем
або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з
дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик
кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту,
властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою
мiрою впливає на рiвень кредитного ризику.
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх
кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних
або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, а також згiдно з їх
географiчним мiсцезнаходженням, галузевою приналежнiстю, структурою заборгованостi за
строками, договiрними строками погашення зобов’язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у
минулому.
Управлiнський персонал запровадив кредитну полiтику, згiдно з якою кожний кредитор
аналiзується окремо на предмет платоспроможностi перед тим, як буде запропоновано стандартнi
умови оплати та надання послуг. Для аналiзу використовуються, серед iншого, наявнi мiжнароднi
рейтинги та, у деяких випадках, банкiвськi довiдки.
Рiвень кредитного ризику
Монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику
представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про
фiнансовий стан.
(в) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Пiдприємство не зможе виконати свої фiнансовi
зобов’язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до
управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi
лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Пiдприємства по мiрi настання строкiв їх
погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому
неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Пiдприємства.
Як правило, Пiдприємство забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на
першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних
витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; це не розповсюджується

на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
(г) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi ставки
i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах
прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Пiдприємство несе фiнансовi
зобов’язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з
iнструкцiями управлiнського персоналу.
Валютний ризик
В Пiдприємствi виникає валютний ризик у зв’язку з операцiями з iноземними операторами,
деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долари
США та Євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Пiдприємства хеджувати свiй
валютний ризик, отже, Пiдприємство не хеджує свiй валютний ризик. Проте, валютний ризик
враховується управлiнським персоналом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та
постачальниками товарiв та послуг.
Iншi ризики змiни ринкових цiн
Пiдприємство не укладає договорiв на придбання або продаж товарiв, за винятком того, коли
метою таких договорiв є використання та продаж виходячи з очiкуваних потреб Пiдприємства.
Такi договори не передбачають розрахункiв на чистiй основi.
(д) Справедлива вартiсть
Деякi принципи облiкової полiтики Пiдприємства та правила розкриття iнформацiї вимагають
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов’язань.
Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням
зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у
процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов’язання, розкривається в примiтках, що
стосуються даного активу або зобов’язання.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при
передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки
(тобто цiна вибуття).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги оцiнюється як
теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою
станом на звiтну дату.
(е) Управлiння капiталом
Полiтика Пiдприємства передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення
довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого
розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Управлiнський персонал контролює як
структуру статутного капiталу, та i доходнiсть капiталу.
Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна
досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i пере вагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка
позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Станом на 31 грудня 2016 року чистi активи Пiдприємства у сумi 7 165 412 тис. грн. перевищують
зареєстрований власний капiтал Пiдприємства, затверджений у Статутi в розмiрi 359 255тис. грн.
Припинена дiяльнiсть
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi не затверджено планiв щодо припинення окремих
напрямкiв дiяльностi Товариства.
1 Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Операцiйний дохiд Товариства за звiтний i попереднiй перiоди формувався в основному за
рахунок дiяльностi, пов’язаної з наданням унiверсальних послуг поштового зв’язку, послуг з
виплати та доставки пенсiй та вiд послуг поштового зв’язку.
Товариством надаються унiверсальнi послуги поштового зв’язку за тарифами, якi регулюються
державою, та послуги, тарифи на якi встановлюються Товариством самостiйно.

Вiдповiдно до статтi 9 Закону України «Про поштовий зв’язок» тарифне регулювання у сферi
поштового зв’язку здiйснюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у
сферi зв’язку та iнформатизацiї. Тарифне регулювання повинно стимулювати впровадження
операторами новiтнiх технологiй, пiдвищення якостi надання послуг, збiльшення обсягiв i
розширення номенклатури послуг.
Перелiк унiверсальних послуг поштового зв’язку визначено пунктом 9 Правил надання послуг
поштового зв’язку, затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 №
270.
Формування та встановлення тарифiв на унiверсальнi послуги поштового зв’язку здiйснюється
вiдповiдно до Порядку регулювання тарифiв на унiверсальнi послуги поштового зв’язку,
затвердженого Рiшенням НКРЗI.
У вiдповiдностi до Закону України «Про цiни i цiноутворення» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та
виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)» повноваження щодо
встановлення тарифiв на:
-послуги з приймання та доставки вiтчизняних перiодичних друкованих видань з передплатою
покладенi на Мiнiстерство iнфраструктури за погодженням з Мiнiстерством економiчного
розвитку;
- на послуги, пов’язанi з виплатою i доставкою пенсiй та грошової допомоги населенню, що
виплачуються з коштiв Пенсiйного фонду, покладенi на Мiнiстерство iнфраструктури за
погодженням з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України та Пенсiйним фондом.
Тарифи на iншi послуги встановлюються Товариством вiдповiдно до Закону України «Про цiни i
цiноутворення» та статтi 77 Правил i затверджуються наказом.
Тарифи вiльнi (договiрнi) на послуги, пов’язанi з iншою пiдприємницькою дiяльнiстю
обумовлюються договором на рiвнi Товариства або фiлiалу, згiдно з дiючим законодавством.
Доходи вiд постачання послуг iз доставки пенсiй, страхових виплат та грошової допомоги
населенню, а також постачання (передплати) та доставки перiодичних видань друкованих засобiв
масової iнформацiї i розповсюдження перiодичних видань у роздрiб згiдно ст. 197 Податкового
кодексу України звiльненi вiд оподаткування податком на додану вартiсть. Доходи вiд поставок
негашених поштових марок України, конвертiв або листiвок з негашеними поштовими марками
України, а також вiд операцiй розрахунково-касового обслуговування згiдно до ст. 196
Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування податком на додану вартiсть.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за I пiврiччя, що
закiнчилося 30 червня, представлений таким чином:
Продовження тексту приміток
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї 2 903 2 633
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 49 278 46 457
Доходи вiд унiверсальних послуг поштового зв’язку 552 253 468 683
Доходи вiд послуг поштового зв’язку 317 626 481 436
Доходи вiд послуг з виплати та доставки пенсiй 592 608 571 476
Винагорода за договорами комiсiї та агентська винагорода 122 700 83 624
Доходи вiд iнших послуг 569 433 501 499
Всього 2 206 801 2 155 808
2 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за I пiврiччя, що закiнчилося 30 червня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Доходи вiд операцiйної оренди 5 351 5 641
Одержанi пенi, штрафи, неустойки 489 1 193

Вiдшкодування ранiше списаних активiв 1 130 965
Списання кредиторської заборгованостi 139 422
Доходи вiд безоплатно одержаних активiв 24 120 798
Вiдшкодування комунальних послуг по орендi 8 579 7 781
Вiдсотки по банкiвським рахункам 19 070 13 003
Iншi доходи 36 247 11 841
Всього 95 125 41 644
3 Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за I пiврiччя, що закiнчилося 30 червня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Перерахування до профспiлкового комiтету 9 299 7 807
Проведення культурно-масових заходiв, семiнарiв 26 86
Компенсацiйнi виплати особам, що постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС 829 716
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi та нарахування на неї 6 990 5 748
Собiвартiсть реалiзованої валюти 50 212
Сумнiвнi та безнадiйнi борги -17 192
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1 224 1 680
Втрати вiд знецiнення запасiв -1 144
Нестачi i витрати вiд псування товарiв 1 467 3 081
Визнанi пенi, штраф, неустойки 489 4 484
Утримання об’єктiв соцiально культурного призначення 6 635 2 199
Витрати на утримання наданих в оренду активiв 3 118 2 596
Iнше 15 938 19 877
Всього 46 047 48 822
4 Прибуток/збиток вiд операцiйної дiяльностi
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 206 801 2 155 808
Iншi операцiйнi доходи 95 125 41 644
Матерiальнi затрати ( 245 782 ) ( 223 786 )
Витрати на оплату працi ( 1 485 441 ) ( 1 163 268 )
Вiдрахування на соцiальнi заходи ( 368 494 ) ( 260 144 )
Амортизацiя ( 193 583 ) ( 74 744 )
Iншi операцiйнi витрати ( 328 143 ) ( 336 338 )
Собiвартiсть реалiзованих товарiв та запасiв ( 35 471 ) ( 36 146 )
Всього ( 354 988 ) 103 026
5 Витрати з податку на прибуток
Вiдповiдно до податкового законодавства України ставка податку на прибуток, що застосовується
українськими Товариствами у 2015-2016 роках - 18%.
Вiдстроченi податковi зобов’язання на 31 березня попереднього року без їх обчислення на дату
промiжної фiнансової звiтностi.
У статтi «Витрати (дохiд) з податку на прибуток» промiжного Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) наведена сума поточного податку на прибуток вiдповiдно до облiкової
полiтики.
6 Основнi засоби
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 30.06.2017, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Операцiйна нерухомiсть Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти , прилади та iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 6 611 674 336 314 205 575 78 736 141 727 7 374 026
Надходження 24 570 27 289 49 029 786 6 152 107 826
Переоцiнка --- --- --- --- --- ---

Вибуття (в т.ч. списання зносу) ( 51 485 ) ( 62 360 ) ( 17 755 ) ( 15 079 ) ( 124 033 ) ( 270 712 )
--На 30 червня 2017 р. 6 584 759 301 243 236 849 64 443 23 846 7 211 140
Накопичений знос та iншi змiни
На 1 сiчня 2017 р. 29 724 38 175 9 298 11 041 120 230 208 468
Нарахований знос 74 566 63 155 22 785 11 805 13 665 185 976
Переоцiнка зносу (списання) ( 52 050 ) ( 63 331 ) ( 17 755 ) ( 15 079 ) ( 127 935 ) ( 276 150 )
Вибуття --- --- --- --- --- --Iншi змiни ( 4 ) 252 --- ( 225 ) ( 36 ) ( 13 )
На 30 червня 2017 р. 52 236 38 251 14 328 7 542 5 924 118 281
Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 6 581 950 298 139 196 277 67 695 21 497 7 165 558
На 30 червня 2017 р. 6 532 523 262 992 222 521 56 901 17 922 7 092 859
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 30.06.2016, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Операцiйна нерухомiсть Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти , прилади та iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 4 451 125 451 214 235 295 93 472 137 031 5 368 137
Надходження 15 176 26 856 838 3 18 366 61 239
Переоцiнка --- --- --- --- --- --Вибуття ( 7 479 ) ( 10 556 ) ( 281 ) ( 1 351 ) ( 8 076 ) ( 27 743 )
--На 30 червня 2016 р. 4 458 822 467 514 235 852 92 124 147 321 5 401 633
Накопичений знос та iншi змiни
На 1 сiчня 2016 р. 2 880 075 294 851 168 258 71 560 130 751 3 545 495
Нарахований знос 19 584 25 376 5 458 2 795 17 533 70 746
Переоцiнка зносу --- --- --- --- --- --Вибуття ( 3 339 ) ( 10 409 ) ( 281 ) ( 1 348 ) ( 8 078 ) ( 23 455 )
Iншi змiни ( 4 ) 1 --- ( 2 ) 10 5
На 30 червня 2016 р. 2 896 316 309 819 173 435 73 005 140 216 3 592 791
Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 1 571 050 156 363 67 037 21 912 6 280 1 822 642
На 31 березня 2016 р. 1 562 506 157 695 62 417 19 119 7 105 1 808 842
7 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Станом на 30.06.2017 незавершенi капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв склали 173 456 тис. грн.
(у тисячах гривень) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на придбання
нематерiальних активiв Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 202 110 19 722 221 832
Надходження 50 600 17 50 617
Вибуття ( 97 946 ) ( 1 047 ) ( 98 993 )
На 30 червня 2017 р. 154 764 18 692 173 456
8 Нематерiальнi активи
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 30.06.2017 року, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Права користування майном Права на комерцiйнi позначення Авторське право
та сумiжнi з ним права Права на провадження дiяльностi (лiцензiї) та програмне забезпечення Iншi
нематерiальнi активи Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 535 974 35 192 62 766 794 599 761
Надходження 654 --- --- ( 9 434 ) --- ( 8 780 )
Переоцiнка --- --- --- --- --- ---

Вибуття, в т.ч. списання зносу --- ( 9 ) --- ( 420 ) --- ( 429 )
--На 30 червня 2017 р. 536 628 26 192 52 912 794 590 552
Накопичений знос та iншi змiни
На 1 сiчня 2017 р. 2 7 108 6 976 156 7 249
Нарахований знос 1 11 34 7 203 375 7 624
Вибуття --- --- --- --- --- --Списання зносу (переоцiнка) ( 2 ) ( 15 ) ( 121 ) ( 9 838 ) ( 306 ) ( 10 282 )
Iншi змiни --- --- --- --- --- --На 30 червня 2017 р. 1 3 21 4 341 225 4 591
0
Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 535 972 28 84 55 790 638 592 512
На 30 червня 2017 р. 536 627 23 171 48 571 569 585 961
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 30.06.2016, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Права користувачння майном Права на комерцiйнi позначення Авторське
право та сумiжнi з ним права Права на провадження дiяльностi (лiцензiї) та програмне
забезпечення Iншi нематерiальнi активи Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 33 302 624 446 106 222 1 157 141 751
Надходження 106 --- 38 2 008 ( 21 ) 2 131
Переоцiнка --- --- --- --- --- --Вибуття --- --- --- ( 459 ) 7 ( 452 )
--На 30 червня 2016 р. 33 408 624 484 107 771 1 143 143 430
Накопичений знос та iншi змiни
На 1 сiчня 2016 р. 128 612 430 42 125 1 124 44 419
Нарахований знос 2 1 20 4 798 13 4 834
Вибуття --- --- ( 17 ) ( 448 ) --- ( 465 )
Списання зносу (переоцiнка) --- --- --- --- --- --Iншi змiни --- --- --- --- --- --На 30 червня 2016 р. 130 613 433 46 475 1 137 48 788
0
Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 33 174 12 16 64 097 33 97 332
На 30 червня 2016 р. 33 278 11 51 61 296 6 94 642
9 Iнвестицiйна нерухомiсть
Рух iнвестицiйної нерухомостi за перiоди, що закiнчилися 30 червня 2017 р. та 30 червня 2016
року, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за справедливою вартiстю
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за первiсною вартiстю Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 26 701 --- 26 701
Надходження --- --- --Переведено зi складу операцiйної нерухомостi 565 --- 565
Вибуття ( 5 396 ) --- ( 5 396 )
Переоцiнка --- --- ----На 30 червня 2017 р. 21 870 --- 21 870
--Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2017 р. 26 701 --- 26 701
На 30 червня 2017 р. 21 870 --- 21 870

(у тисячах гривень) Iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за справедливою вартiстю
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за первiсною вартiстю Усього
Вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 5 460 14 145 19 605
Надходження --- --- --Переведено зi складу операцiйної нерухомостi --- 233 233
Вибуття --- --- --Переоцiнка --- --- ----На 30 червня 2016 р. 5 460 14 378 19 838
На 1 сiчня 2016 р. --- 8 930 8 930
Нарахований знос --- 82 82
Знос при переведеннi зi складу операцiйної нерухомостi --- 179 179
Iншi змiни --- --- ----На 30 червня 2016 р. --- 9 190 9 190
Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 5 460 5 215 10 675
На 31 березня 2016 р. 5 460 5 188 10 648
Iнвестицiйна нерухомiсть включає в себе будинки та споруди виробничого призначення, якi
використовуються для передачi в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається в фiнансовiй звiтностi, за справедливою вартiстю, якщо таку
вартiсть можна достовiрно визначити. Змiни в справедливiй вартостi вiдображаються в доходах та
витратах Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд).
Якщо iнформацiя про справедливу вартiсть вiдсутня, пiсля первiсного визнання Товариство
здiйснює оцiнку iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю за мiнусом зносу та збиткiв вiд
знецiнення.
10 Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 30 червня 2017 року та на 30 червня 2016 року iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Товариства представленi пакетом акцiй АТ «Райффайзен Банк Аваль» у кiлькостi 41 930 681
простих акцiй, що становить 0,1396 % акцiонерного капiталу, первiсною вартiстю 4 193 тис. грн.
Акцiї в фiнансовiй звiтностi представленi за справедливою вартiстю, яка визначена за даними
торгiв на ринку акцiй. Змiни справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй вiдображенi через iншi
операцiйнi доходи вiдповiдного перiоду в Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд).
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Фiнансовi iнвестицiї 9 514 5 497 --- 5 497
Всього 9 514 5 497 --- 5 497
11 Довгострокова заборгованiсть
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Довгострокова заборгованiсть по виданим позикам 677 680 --- 680
Довгострокова заборгованiсть, яка виникла внаслiдок скоєння злочину 666 667 --- 667
Всього 1 343 1 347 --- 1 347
Довгострокова заборгованiсть по виданим позикам представляє собою теперiшню вартiсть
дисконтованих майбутнiх платежiв, яка як очiкується буде отримана по таким договорам.
Доходи та витрати, якi виникають в результатi проведення дисконтування заборгованостi,
визнаються в фiнансових доходах та витратах в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний
дохiд).
Довгострокова заборгованiсть по судовим позовам представляє собою заборгованiсть осiб, якi
визнанi в судовому порядку винними та зобов’язанi вiдшкодувати Пiдприємству завданi збитки.
Продовження тексту приміток

12 Необоротнi активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї
Необоротнi активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї вiдповiдно до Закону
України «Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй
територiї України» та Постанови Верховної Ради України вiд 17.03.2015 № 254-VIII «Про
визнання окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територiями», вiдображено в звiтi за вартiстю, що склалася на момент окупацiї, а
саме: по необоротним активам по Кримськiй дирекцiї станом 31.12.2013, по Севастопольськiй
дирекцiї станом на 31.03.2014, по Донецькiй та Луганськiй дирекцiї станом на 30.06.2014 та в
подальшому не переглядалась.
Необоротнi активи, якi знаходяться на територiї непiдконтрольнiй українськiй владi, до яких на
даний час неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, вiдображенi в статтi
«Необоротнi активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї», представленi наступним
чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Нематерiальнi активи 249 249 --- 249
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2 497 2 497 --- 2 497
Основнi засоби 349 255 349 255 --- 349 255
Iнвестицiйна нерухомiсть 9 880 9 880 --- 9 880
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 235 235 --- 235
Вiдстроченi податковi активи 198 198 --- 198
Всього 362 314 362 314 --- 362 314
13 Запаси
Запаси в фiнансовiй звiтностi представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Виробничi запаси: 68 230 92 117 1 92 118
Сировина i матерiали 24 210 28 722 1 28 723
Купiвельнi н/ф i комплектуючi вироби 5 5 --- 5
Паливо 19 700 31 070 --- 31 070
Тара i тарнi матерiали 532 397 --- 397
Будiвельнi матерiали 3 545 3 199 --- 3 199
Запаснi частини 8 676 12 458 --- 12 458
Iншi виробничi запаси 4 965 6 608 --- 6 608
Транспортно-заготiвельнi витрати 28 88 --- 88
Частка пiльгового ПДВ 7 363 10 379 --- 10 379
Резерв знецiнення запасiв ( 794 ) ( 809 ) --- ( 809 )
Товари: 51 280 39 194 0 39 194
Товари на складi 35 624 23 337 --- 23 337
Товари в торгiвлi по цiнi реалiзацiї 53 091 45 269 --- 45 269
Торгова нацiнка ( 37 435 ) ( 29 412 ) --- ( 29 412 )
Транспортно-заготiвельнi витрати --- --- --- --Резерв знецiнення товарiв --- --- --- --Незавершене виробництво --- 1 --- 1
Готова продукцiя 4 213 6 780 --- 6 780
Разом 123 723 138 092 1 138 093
Запаси визнаються в звiтностi за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. Станом на 30.06.2017 резерв знецiнення запасiв складає в сумi 794 тис. грн.
Станом на 30.06.2017 запаси в заставi не перебувають.
14 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
За наданi послуги зв’язку 12 744 9 345 --- 9 345
За реалiзованi знаки поштової оплати 2 371 893 1 894

За реалiзованi товари 461 476 1 477
За виплату i доставку пенсiй та грошових допомог 11 885 34 373 --- 34 373
За нарахованими сумами винагороди, що належить пiдприємству 31 683 34 986 ( 1 ) 34 985
За розрахунками з орендарями 6 928 6 009 --- 6 009
За iншi виконанi роботи, товари, роботи 68 711 210 484 28 210 512
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi: ( 48 ) ( 38 ) --- (
38 )
Всього дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за вирахуванням резерву на
знецiнення сумнiвної заборгованостi 134 735 296 528 29 296 557
Змiни резерву на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
представленi таким чином:
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Резерв на початок пiврiччя 38 6
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 10 6
Резерв на кiнець пiврiччя 48 12
15 Грошовi кошти та еквiваленти
Грошовi кошти та еквiваленти в фiнансовiй звiтностi представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Грошi та їх еквiваленти: 1 164 492 1 559 414 --- 1 559 414
Готiвка 205 492 283 143 --- 283 143
в тому числi : в нацiональнiй валютi 202 301 280 063 --- 280 063
в тому числi : в iноземнiй валютi 3 191 3 080 --- 3 080
Рахунки в банках 958 200 1 276 259 --- 1 276 259
в тому числi : Розрахунковий рахунок 288 777 405 875 --- 405 875
Переказний рахунок 66 045 76 719 --- 76 719
Пенсiйний рахунок 114 057 53 380 --- 53 380
Соцiальний рахунок 151 423 171 037 --- 171 037
Iншi рахунки в банках 337 898 569 248 --- 569 248
Кошти в дорозi 800 12 --- 12
17 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Iншi поточна дебiторська заборгованiсть:
Розрахунки з рiзними дебiторами 15 960 14 204 ( 1 ) 14 203
Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками 29 458 22 988 7 22 995
Розрахунки по страхуванню 10 9 --- 9
Заборгованiсть робiтникiв по заробiтнiй платi перед пiдприємством 34 22 --- 22
Розрахунки по iнших операцiях 24 463 32 393 ( 14 ) 32 379
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi: ( 34 ) ( 61 ) --- (
61 )
Всього iнша поточна дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву на знецiнення сумнiвної
заборгованостi 69 891 69 555 ( 8 ) 69 547
Змiни резерву на знецiнення сумнiвної iншої поточної дебiторської заборгованостi:
(у тисячах гривень) I пiврiччя, що закiнчилося I пiврiччя, що закiнчилося
30 червня 2017 30 червня 2016
Резерв на початок пiврiччя 61 10
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ( 27 ) 16
Резерв на кiнець пiврiччя 34 26
18 Оборотнi активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї
Оборотнi активи, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї та територiї проведення
антитерористичної операцiї, представленi наступним чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016

Запаси 16 067 16 083 --- 16 083
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 10 742 11 109 --- 11 109
Дебiторська за виданими авансами 1 739 1 739 --- 1 739
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом 605 605 --- 605
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 63 63 --- 63
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 41 482 41 487 --- 41 487
Грошовi кошти 35 636 35 636 --- 35 636
з них: готiвка 18 373 18 373 --- 18 373
рахунки в банках 17 264 17 264 --- 17 264
Iншi оборотнi активи 387 387 --- 387
Всього 106 721 107 109 0 107 109
19 Власний капiтал
На 30 червня 2017 року власний капiтал був представлений наступним чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Зарєєстрований капiтал 6 518 597 359 255 --- 359 255
Капiтал в дооцiнках 319 017 6 459 492 ( 2 065 ) 6 461 557
Додатковий капiтал --- 53 803 --- 53 803
Резервний капiтал --- 160 515 --- 160 515
Нерозподiлений прибуток ( 362 976 ) 132 348 2 066 130 282
Частина власного капiталу по фiлiалам, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї 335 176
--- --- --Всього 6 809 814 7 165 413 1 7 165 412
20 Довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточна
заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями
В сiчнi 2014 року ПАТ «Укрпошта» вiдкрито двi поновлювальнi кредитнi лiнiї на загальну суму 22
892 580 доларiв США, термiном на 5 рокiв. Кiнцевий термiном користування кредитами – до
29.12.2018 року включно. Процентна ставка за кредитами є фiксованою та складає 10,5% рiчних.
Цiльове використання кредитiв – фiнансування програми технiчного розвитку Товариства.
Майнове забезпечення кредитiв – майновi права за договорами на отримання грошової виручки за
договорами консигнацiї з iноземними поштовими адмiнiстрацiями.
Загальна заборгованiсть ПАТ «Укрпошта» за кредитними лiнiями станом на 30.06.2017 складає:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
довгостроковi кредити банкiв 61 807 150 251 --- 150 251
поточна заборгованiсть за довгостроковими кредитами банкiв (зi строком погашення у 2017 роцi)
161 761 80 872 --- 80 872
Всього заборогованiсть за кредитними лiнiями 223 568 231 123 --- 231 123
21 Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Поточна кредиторська заборгованiсть:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 149 259 156 126 806 155 320
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 46 586 50 462 ( 78 ) 50 540
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 39 312 29 518 --- 29 518
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 124 685 116 360 --- 116 360
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 133 635 177 675 --- 177 675
Всього поточна кредиторська заборгованiсть 493 477 530 141 728 529 413
22 Поточнi забезпечення
Забезпечення виплат персоналу
Забезпечення виплат персоналу на 30.06.2017 представлено таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Резерв невикористаних вiдпусток 138 771 119 525 --- 119 525
Резерв, створений на виплату заохочення працiвникам 28 976 31 776 --- 31 776
Всього: 167 747 151 301 --- 151 301

Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат
Товариство не має будь яких зобов’язань з пенсiйних виплат крiм обов’язкового державного
пенсiйного страхування.
Забезпечення, якi створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на
судовi процеси, та забезпечення на вiдшкодування iнших витрат.
Забезпечення на вiдшкодування iнших витрат на 30.06.2017 представлено таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Резерв для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на судовi процеси 4 260 3
888 415 4 303
Резерв на вiдшкодування iнших витрат 4 815 4 815 ( 415 ) 4 400
Всього: 9 075 8 703 --- 8 703
23 Iншi поточнi зобов’язання
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками та iншi активи представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 30 червня 2017 01 сiчня 2017 Змiни 31 грудня 2016
Iншi поточнi зобов'язання:
Податкове зобов'язання 1 894 1 801 150 1 651
Зобов'язання по розрахункам по виплатi пенсiй та грошових допомог 155 213 239 473 --- 239 473
Зобов'язання по операцiям з розрахунково-касового обслуговування 573 473 809 223 --- 809 223
Зобов'язання по розрахункам по переказним операцiям 139 278 167 269 --- 167 269
Зобов'язання по розрахункам за реалiзованi товари на комiсiї 85 885 73 365 13 73 352
Iншi зобов'язання 79 595 74 105 ( 15 ) 74 120
Всього iншi поточнi зобов'язання 1 035 338 1 365 236 148 1 123 964
24 Зобов’язання
(а) Операцiйна оренда
Товариство орендує ряд примiщень та обладнання за договорами операцiйної оренди. Договори
оренди укладаються, в основному, спочатку на строк вiд одного до п’яти рокiв з можливiстю
подовження строку оренди пiсля дати завершення початкового строку. Оренднi платежi, як
правило, збiльшуються щорiчно з метою вiдображення ринкових цiн оренди.
25 Непередбаченi зобов’язання
(а) Страхування
Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання, на випадок
переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв’язку зi
шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з
майном чи операцiями Товариство, оскiльки управлiнський персонал отримує страховий захист
тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Управлiнський персонал вважає, що,
виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в
Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки
Товариство не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи
iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Товариства.
(б) Непередбаченi податковi зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також
законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може
тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя
у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими
адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi
декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi
застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається
вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох
календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися вiдкритим довше.
Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз типовими ризиками,
притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Враховуючи вiдсутнiсть в фiнансовому планi Товариства витрат на створення забезпечення на
непередбаченi податковi зобов’язання станом на 31 березня 2017 року Товариством не було

створено забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями.
26 Операцiї з пов’язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Особи
вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних
рiшень. Пов’язаними сторонами Товариства є:
• Уряд України (Мiнiстерство iнфраструктури України)
• Генеральний директор
• Головний бухгалтер
• Заступники генерального директора, директори фiлiалiв та їх заступники, головнi бухгалтера
фiлiалiв та iншi посадовi особи, яким виданi довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi
Товариства.
• Близькi родичi управлiнського персоналу, а також компанiї, що контролюються власниками або
знаходяться пiд суттєвим впливом управлiнського персоналу.
Загальна вартiсть винагороди ключовому управлiнському персоналу за I пiврiччя 2017 року
складає
38 793 тис. грн.
Оскiльки Товариство знаходиться в державнiй власностi, вiдносини з iншими Товариствами, якi
знаходяться пiд у власностi i пiд контролем Уряду України не розкриваються.
(а) Вiдносини контролю
Власником Товариства є Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України; стороною, що фактично
контролює Товариство, є орган державного управлiння – Мiнiстерство iнфраструктури України
Кабiнет Мiнiстрiв України та Мiнiстерство iнфраструктури України впливають на дiяльнiсть
Товариства шляхом затвердження i перевiрки виконання планiв щодо господарської дiяльностi та
затвердження i виконання фiнансових планiв.
Крiм того, Товариство обмежене в прийнятi рiшень щодо розпорядження своїм майном, списання
активiв без погодження таких рiшень з органом державного управлiння.
Перший заступник генерального
директора з фiнансових питань О.Г. Чернявський
Головний бухгалтер Н.М. Сердюк

