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Звіт про управління
ТОВ «Ніссан Мотор Україна» (код ЄДРПОУ 33236598) за 2019 рік

ТОВ «Ніссан Мотор Україна» (надалі – Компанія або НМУ) було засновано у квітні 2005 року. Компанія імпортує готові
автомобілі Nissan та Infiniti та запасні частини, виконуючи всі необхідні операції, включаючи логістику, митне
оформлення, а також здійснює оптові продажі дилерам, займається рекламою продукції, визначає маркетингову
політику і забезпечує технічну підтримку післяпродажного обслуговування.

Адреса державної реєстрації: вул. Жилянська 75а, 01032, Київ, Україна

ТОВ «Ніссан Мотор Україна» входить до групи компаній NISSAN. Компанія Nissan Motor Co., Ltd. – головна компанія
Групи, друга за величиною японська автомобілебудівна компанія з головним офісом у м. Йокогама (Японія), входить в
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Структура власності Компанії:

Продажі автомобілів здійснюються через дилерську мережу, яка складається з 35 дилерських центрів. Модельний ряд
Nissan та Infiniti в Україні в даний момент складається з наступних моделей: Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail,
Nissan Navara, Infiniti QX30, Infiniti QX50, Infiniti QX60, Infiniti QX70, Infiniti QX 80, Infiniti Q70, Infiniti Q60, Infiniti Q50, Infiniti
Q30.

Організаційна структура Компанії
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Основними завданнями Компанії є підвищення економічної ефективності діяльності з метою отримання максимального
прибутку. Стратегія націлена на довгострокове зростання бізнесу, покращення бренд іміджу  Nissan та Infiniti,
розширення дилерської мережі та збільшення частки на авторинку України.

Функція стратегічного управління включає в себе визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації
товарів/робіт/послуг, обсягів продажу та асортименту товарів/робіт/послуг, їх споживчих якостей, а також здійснення
оперативного управління.

В рамках своєї діяльності Nissan Automotive Europe SAS (далі - NAE SAS) та Nissan International SA (далі –NISA) , під
контролем Nissan Motor Co., Ltd., виконують функцію стратегічного управління діяльністю дистриб’юторів на
європейському ринку, включаючи діяльність Компанії на ринку України. До основних стратегічних функцій NAE SAS
відносяться розробка бізнес-цілей і напрямів, розробка ефективної стратегії дистрибуції товарів, взаємодії з
дилерською мережею та забезпечення якісного рівня обслуговування клієнтів.

NAE SAS погоджує план продажів та цін, прогноз витрат та рентабельності на щорічній основі (плани розробляються
та затверджуються на рівні Компанії).

Ключовим напрямком глобального середньострокового плану розвитку компанії є:

 Забезпечити стабільне зростання замість того, щоб переслідувати надмірне розширення продажів
 Сконцентруватись на основних компетенціях, одночасно підвищуючи якість нашого бізнесу, нарівні з фінансовою

дисципліною, фокусом на чистому доході на одиницю та рентабельності
 Відновити культуру, визначену «Ніссан-Несс» для нової ери

У середньостроковій перспективі Nissan зосередиться на двох ключових областях:

1. Досягти стійкого зростання у поєднанні зі здоровою прибутковістю та позитивним ефектом на рух грошових
коштів.

2. Бути попереду технологічної еволюції в автомобілебудуванні (програма Nissan Intelligent Mobility) :
- Лідерство у напрямку розвитку електромобілів
- Широке використання технологій автономного керування
- Швидке запровадження роботизації та сервісу кар-шерінгу

Результати діяльності
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) за 2019 рік зменшився на 3,8% в порівнянні з минулим роком.
Собівартість продукції в еквіваленті національної валюти зменшилась на 6%, валовий прибуток зріс на третину до
результату 2018 року.

В 2019 році в Україні було продано кінцевому покупцеві 5 266 автомобілі Nissan (+6,57% у порівнянні з 2018 роком) та
308 автомобілей Infiniti (- 14,2% у порівнянні з 2018 роком). Загальна доля ринку в 2019 році склала 5,45%.

Покращенння якості обслуговування клієнтів залишається одним з головних завдань компанії в Україні. В 2019 році
було досягнуто найвищий рівень задоволення якістю обслуговування з боку клієнтів: 95% зі 100% можливих.

Ліквідність та зобов’язання
Основним кредитором Компанії є Nissan International SA (далі –NISA) – 98% кредиторської заборгованості. Товари
відвантажуються на умовах відстрочки платежу у 180 днів. Кредитів у формі грошових коштів Компанія не має. Також
Компанія здійснює постійний контроль над дебіторською заборгованістю.

Екологічні аспекти
Основні ризики заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу несуть виробники групи компаній Nissan та
материнська компанія Nissan Automotive Europe SAS.

Соціальні аспекти та кадрова політика
Загальна кількість штатних працівників станом на 31 грудня 2019 року складає 26 осіб, з них жінок – 9.
Загальна кількість персоналу, що працює за контрактами з аутсорсингу станом на 31 грудня 2019 – 6 осіб, в т.ч. 4 жінки.

Заохочення (мотивація) відбувається щодо керівників та працівників відділів продажу автомобілів та післяпродажного
обслуговування щороку на основі показників виконання річних персональних та колективних цілей.

Компанія застосовує в своїй діяльності політики щодо запобігання та протидії корупції, Кодекс етики, Антимонопольну
політику. Документи є обов’язковими для ознайомлення та повсякденного використання всіма співробітниками Групи
Nissan та зокрема ТОВ «Ніссан Мотор Україна».
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Ризики
Ризик ліквідності.

Метою Компанії є підтримання безперервності і гнучкості фінансування за рахунок використання кредитних умов,
наданих постачальником. Компанія аналізує термін давності своїх активів і зобов’язань і планує свою ліквідність
залежно від очікування оплат різних фінансових інструментів.

Ризик зміни ринкових цін

Ризик зміни ринкових цін - це ризик того, що компанія не зможе продати товари/роботи/послуги за ціною, що дозволяє
отримати прибуток. Такий ризик виникає в результаті збільшення конкуренції або зміни очікувань ринку щодо
товарів/робіт/послуг компанії.

Продавці реалізують товари НМУ за ціною, що формується відповідно до цін на автомобілі на світовому та українському
ринках, з урахуванням витрат, які продавці понесли на придбання та транспортування товарів.

Компанія реалізує товари незалежним контрагентам за цінами, що формуються на підставі ринкових умов та планових
показників рентабельності. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію в Україні, для компанії цей ризик є дуже
суттєвим.

Ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей

Ризик знецінення запасів пов'язаний з погіршенням якості та інших споживчих характеристик продукції, або
технологічного старіння автомобілів, що впливає на зниження ціни товару.

Компанія виконує функцію зберігання автомобілів, тому несе ризик пошкодження товарів під час зберігання або втрати
товарного вигляду, а також старіння моделей автомобілів.

Кредитний ризик

Кредитний ризик пов'язаний з можливою несплатою або несвоєчасною сплатою заборгованості покупцями
товарів/робіт/послуг. Цей ризик стосується ситуації, коли покупець продукції, уклавши договір купівлі-продажу і
отримавши товари/роботи/послуги, стає нездатним або не бажає сплатити відповідну суму постачальнику.

Валютний ризик, включаючи ризик зміни курсу гривні до іноземної валюти

Валютний ризик пов'язаний зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до базової валюти розрахунків Компанії.
Такий ризик виникає, якщо на розмір прибутку можуть вплинути коливання валютних курсів. У Компанії може виникнути
зазначений ризик, у випадку якщо валюта витрат Компанії відрізняється від валюти доходів.

Договори щодо придбання товарів між Компанією та основним постачальником NISA визначено в іноземній валюті
(долар США та Євро), а контракти між НМУ та дилерами зафіксовані у функціональній валюті Компанії – українській
гривні. Відповідно, враховуючи нестабільну економічну ситуацію в Україні, Компанія несе суттєвий валютний ризик.

Підприємницький (комерційний) ризик

Зазначений ризик пов'язаний із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику і стратегію реалізації
товарів/робіт/послуг. Підприємницький ризик є одним з ключових, оскільки він безпосередньо впливає на фінансові
результати діяльності компанії, на її взаємини з покупцями та іншими контрагентами.

Компанія несе певний ринковий ризик, пов’язаний зі зміною попиту та ціни на ринку України.

Ризик зниження рівня споживчого попиту

Ризик зниження рівня споживчого попиту - це ризик того, що Компанія виявиться нездатною продати свої
товари/роботи/послуги.

Компанія здійснює замовлення на виробництво узгодженої кількості автомобілів. При цьому між датою виробництва і
поставкою товарів НМУ проходить близько 6 місяців.

Враховуючи це, а також той факт, що Компанія несе відповідальність за реалізацію товарів на території України,
зазначений ризик є суттєвим для Компанії.

Фінансові інвестиції
Компаніє не має фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні
підприємства тощо.

































ТОВ «Нiссан Мотор Україна»
Примітки до фінансової звітності за 2019 рік
(у тисячах українських гривень)
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1. Інформація про Компанію
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніссан Мотор Україна» (далі − «Компанія») було засновано у квітні 2005
року. Компанія імпортує готові автомобілі Nissan, Infiniti та запасні частини, виконуючи всі необхідні операції, включаючи
логістику, митне оформлення, а також здійснює оптові продажі дилерам, займається рекламою продукції, визначає
маркетингову політику і забезпечує технічну підтримку післяпродажного обслуговування.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. учасниками та власниками Компанії виступають Nissan Automotive Europe SAS
(99% частки Статутного капіталу) та Nissan Manufacturing RUS (1% частки Статутного капіталу).

Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська 75а.

Станом на 31 грудня 2019 р. в Компанії працювали 26 співробітників (2018 р.: 27 співробітників).

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні та припущення про безперервність
діяльності

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, серед іншого, залишаються притаманними певні
структурні диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока, зокрема у 2014-2018 роках,
інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного боргу.

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

Станом на 31 грудня 2019 р. короткострокові зобов’язання Компанії перевищували її оборотні активи на  248 941 тис.
грн (31 грудня 2018 р.: 525 567 тис. грн; 1 січня 2017 р.: 585 914 тис. грн.). Керівництво вважає, що Компанія зможе
підтримувати власну діяльність у передбачуваному майбутньому, базуючись на наступному:

- Станом на 31 грудня 2019 р. поточна кредиторська заборгованість Компанії від пов’язаної сторони становить
945 917 тис. грн (31 грудня 2017 р.: 1 282 090 тис. грн). У 2018 році Компанія та її учасники розпочали розробку плану
заходів щодо покращення фінансового стану Компанії. На дату затвердження фінансової звітності, що додається,
Компанія та її учасники не закінчили формалізацію цього плану заходів. При підготовці фінансової звітності, що
додається, керівництво отримало від учасників Компанії письмовий намір підтримувати поточні операції Компанії в
передбачуваному майбутньому в разі необхідності.

Відповідно, керівництво вважає, що представлення цієї фінансової звітності на основі припущення про безперервність
діяльності, яке передбачає, що Компанія зможе реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання у ході звичайної
діяльності, продовжує бути доцільним. При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані
результати вищезазначених чинників на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.

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

3. Основа складання фінансової звітності

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився вказаною датою, складена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку («РМСБО»), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Фінансова звітність була затверджена до випуску
керівництвом Компанії 25 червня 2020 року.

Датою переходу Компанії на МСФЗ є 1 січня 2018 року. У попередніх періодах, включно по 31 грудня 2018 року,
Компанія складала свою фінансову звітність згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(«НП(с)БО»). Ефект переходу з НП(с)БО до МСФЗ описаний у Примітці 4 цієї фінансової звітності.

При складанні цієї фінансової звітності Компанія керувалася вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності» (далі – «МСФЗ 1»). МСФЗ 1 вимагає, щоб стандарти, які діятимуть на дату першого
повного комплекту фінансової звітності (у випадку Компанії – 31 грудня 2019 року), застосовувалися ретроспективно.
Як виняток з цього загального правила, в деяких випадках МСФЗ 1 дає можливість суб’єкту господарювання, який
вперше застосовує МСФЗ, скористатися певними звільненнями. Компанія не використовувала жодне із звільнень,
дозволених МСФЗ 1.
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Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності та описані у Примітці 6, базуються на вимогах
МСФЗ, чинних станом на 1 січня 2018 року, а також враховують вимоги нових стандартів та тлумачень, що набули
чинності станом на 31 грудня 2019 року.

Для презентації основних форм фінансової звітності (форми 1-4) Компанія використовує формат, передбачений
чинним законодавством України.

Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми округлені до цілих тисяч, крім
випадків, де вказано інше.

4. Перше застосування МСФЗ

Як зазначено у Примітці 3, ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є першою фінансовою
звітністю Компанії, складеною у зв’язку із переходом на МСФЗ. За періоди по 31 грудня 2018 року включно, Компанія
складала свою фінансову звітність відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (далі –
«НП(с)БО»).

Компанія підготувала фінансову звітність згідно з МСФЗ, які діяли станом на 31 грудня 2019 року, разом з порівняльною
інформацією за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019
року, відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі – «МСФЗ
1»), включає вхідний баланс станом на 1 січня 2018 року (дату переходу Компанії на МСФЗ). У наступних таблицях та
примітках до них наведений сукупний ефект та пояснення природи коригувань статей фінансової звітності за НП(с)БО
станом на 1 січня 2018 та 31 грудня 2018 року, а також за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, зроблених у зв’язку з
переходом Компанії на МСФЗ.

Узгодження власного капіталу станом на 1 січня 2018 року (дату переходу на МСФЗ):

Актив Примітки Код рядка

Згідно з
НП(с)БО на

1 січня
2018 р.

(не
підтверджено

аудитом)

Виправлення
помилок у
звітності за
НП(с)БО на

1 січня
2018 р.

Ефект
переходу на
МСФЗ на
1 січня
2018 р.

Згідно з
МСФЗ на
1 січня
2018 р.

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 42 - - 42
первісна вартість 1001 123 - - 123
накопичена амортизація 1002 (81) - - (81)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 170 - - 170
Основні засоби 1010 23 453 - (16 368) 7 085
первісна вартість А 1011 38 519 - (17 989) 20 530
Знос А 1012 (15 066) - 1 621 (13 445)

Інвестиційна нерухомість 1015 - - - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств 1030 - - - -

Довгострокова дебіторська
заборгованість 1040 - - - -

Відстрочені податкові активи 1045 66 683 - - 66 683
Інші необоротні активи Б 1090 - - 6 116 6 116
Усього за розділом I 1095 90 348 - (10 252) 80 096
II. Оборотні активи
Запаси В 1100 411 384 - 16 311 427 695
Виробничі запаси 1101 922 - - 922
Незавершене виробництво 1102 - - - -
Товари В 1104 410 462 - 16 311 426 773
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги Г 1125 270 964 - (3 797) 267 167

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами 1130 2 448 - - 2 448
з бюджетом 1135 17 941 - - 17 941
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 363 - - 8 363
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Дебіторська заборгованість за
розрахунками із внутрішніх
розрахунків 1145 - - - -

Інша поточна дебіторська
заборгованість 1155 102 - - 102

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 117 803 - - 117 803
Рахунки в банках 1167 117 803 - - 117 803
Витрати майбутніх періодів 1170 1 617 - - 1 617
Інші оборотні активи Д 1190 4 071 - (4 071) -
Усього за розділом II 1195 826 330 - 8 443 834 773
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу,
та групи вибуття 1200 5 633 - (5 633) -

Баланс 1300 922 311 - (7 442) 914 869

Узгодження власного капіталу станом на 1 січня 2018 року (дату переходу на МСФЗ): (продовження)

Пасив Примітки Код рядка

Згідно з
НП(с)БО на

1 січня
2018 р.

(не
підтверджено

аудитом)

Виправлення
помилок у
звітності за
НП(с)БО на

1 січня
2018 р.

Ефект
переходу на
МСФЗ на
1 січня
2018 р.

Згідно з
МСФЗ на
1 січня
2018 р.

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 - - 25
Капітал у дооцінках 1405 - - - -
Додатковий капітал 1410 - - - -
Резервний капітал 1415 - - - -
Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) В, Г 1420 (499 290) - (9 487) (508 777)
Неоплачений капітал 1425 - - - -
Вилучений капітал 1430 - - - -
Усього за розділом I 1495 (499 265) - (9 487) (508 752)
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - - -
Довгострокові кредити банків 1510 - - - -
Інші довгострокові зобов’язання Б 1515 - - 2 934 2 934
Довгострокові забезпечення 1520 - - - -
Цільове фінансування 1525 - - - -
Усього за розділом II 1595 - - 2 934 2 934
IІІ. Поточні зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 - - - -
Поточна кредиторська заборгованість
за:
довгостроковими зобов’язаннями Б 1610 - - 3 182 3 182
товари, роботи, послуги Е 1615 1 371 344 - (3 634) 1 367 710
розрахунками з бюджетом 1620 43 - - 43
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - - -
розрахунками зі страхування 1625 - - - -
розрахунками з оплати праці 1630 253 - - 253

Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами Д 1635 24 427 - (4 071) 20 356

Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з учасниками 1640 - - - -

Поточна кредиторська заборгованість
із внутрішніх розрахунків 1645 31 - - 31

Поточні забезпечення Е 1660 25 478 - 3 634 29 112
Інші поточні зобов’язання 1690 - - - -
Усього за розділом IІІ 1695 1 421 576 - (889) 1 420 687
IV. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття 1700 - - - -

Баланс 1900 922 311 - (7 442) 914 869
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4. Перше застосування МСФЗ (продовження)

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року (дату переходу на МСФЗ):

Актив Примітки Код рядка

Згідно з
НП(с)БО на
31 грудня

2018 р.
(не

підтверджено
аудитом)

Виправлення
помилок у
звітності за
НП(с)БО на
31 грудня

2018 р.

Ефект
переходу на
МСФЗ на
31 грудня

2018 р.

Згідно з
МСФЗ на
31 грудня

2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 31 - - 31
первісна вартість 1001 123 - - 123
накопичена амортизація 1002 (92) - - (92)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - - -
Основні засоби 1010 23 564 - (18 040) 5 524
первісна вартість А 1011 41 673 - (20 798) 20 875
Знос А 1012 (18 109) - 2 758 (15 351)

Інвестиційна нерухомість 1015 - - - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств 1030 - - - -

Довгострокова дебіторська
заборгованість 1040 - - - -

Відстрочені податкові активи 1045 66 683 - - 66 683
Інші необоротні активи Б 1090 - - 2 925 2 925
Усього за розділом I 1095 90 278 - (15 115) 75 163
II. Оборотні активи
Запаси В 1100 400 922 - 15 128 416 050
Виробничі запаси 1101 569 - - 569
Незавершене виробництво 1102 - - - -
Товари В 1104 400 353 - 15 128 415 481
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги Г 1125 286 317 - (2 096) 284 221

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами 1130 42 667 - - 42 667
з бюджетом 1135 10 999 - - 10 999
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 363 - - 8 363

Дебіторська заборгованість за
розрахунками із внутрішніх
розрахунків 1145 - - - -

Інша поточна дебіторська
заборгованість 1155 - - - -

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 79 903 - - 79 903
Рахунки в банках 1167 79 903 - - 79 903
Витрати майбутніх періодів 1170 2 243 - - 2 243
Інші оборотні активи Д 1190 5 347 - (5 347) -
Усього за розділом II 1195 828 398 - 7 685 836 083
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу,
та групи вибуття 1200 - - - -

Баланс 1300 918 676 - (7 430) 911 246
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4. Перше застосування МСФЗ (продовження)
Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року (дату переходу на МСФЗ) (продовження):

Пасив Примітки Код рядка

Згідно з
НП(с)БО на
31 грудня

2018 р.
(не

підтверджено
аудитом)

Виправлення
помилок у
звітності за
НП(с)БО на
31 грудня

2018 р.

Ефект
переходу на
МСФЗ на
31 грудня

2018 р.

Згідно з
МСФЗ на
31 грудня

2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 - - 25
Капітал у дооцінках 1405 - - - -
Додатковий капітал 1410 - - - -
Резервний капітал 1415 - - - -
Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)
В, Г, Ж, З,
И, Ї, Й 1420 (445 711) - (4 718) (450 429)

Неоплачений капітал 1425 - - - -
Вилучений капітал 1430 - - - -
Усього за розділом I 1495 (445 686) - (4 718) (450 404)
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - - -
Довгострокові кредити банків 1510 - - - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - - -
Довгострокові забезпечення 1520 - - - -
Цільове фінансування 1525 - - - -
Усього за розділом II 1595 - - - -
IІІ. Поточні зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 - - - -
Поточна кредиторська заборгованість
за:
довгостроковими зобов’язаннями Б 1610 - - 2 635 2 635
товари, роботи, послуги Е 1615 1 298 107 - (3 620) 1 294 487
розрахунками з бюджетом 1620 130 - - 130
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - - -
розрахунками зі страхування 1625 - - - -
розрахунками з оплати праці 1630 254 - - 254

Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами Д 1635 32 083 - (5 347) 26 736

Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з учасниками 1640 - - - -

Поточна кредиторська заборгованість
із внутрішніх розрахунків 1645 32 - - 32

Поточні забезпечення Е 1660 33 756 - 3 620 37 376
Інші поточні зобов’язання 1690 - - - -
Усього за розділом IІІ 1695 1 364 362 - (2 712) 1 361 650
IV. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття 1700 - - - -

Баланс 1900 918 676 - (7 430) 911 246
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4. Перше застосування МСФЗ (продовження)
Узгодження загального сукупного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Стаття Примітки Код рядка

Згідно з
НП(с)БО за

2018 р.
(не

підтверджено
аудитом)

Виправлення
помилок у
звітності за
НП(с)БО за

2018 р.

Ефект
переходу на
МСФЗ за
2018 р.

Згідно з
МСФЗ за
2018 р.

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) Є 2000 3 277 399 - (95 319) 3 182 080
Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг) Ж 2050 (3 001 381) - (18 867) (3 020 248)
Валовий:
прибуток 2090 276 018 - (114 186) 161 832
збиток 2095 - - - -

Інші операційні доходи З 2120 57 447 - (17 080) 40 367
Адміністративні витрати И 2130 (23 762) - 4 494 (19 268)
Витрати на збут І 2150 (227 239) - 114 100 (113 139)
Інші операційні витрати Ї 2180 (28 885) - 17 770 (11 115)
Фінансовий результат від
операційної діяльності:
прибуток 2190 53 579 - 5 098 58 677
збиток 2195 - - - -

Інші фінансові доходи 2220 - - - -
Інші доходи 2240 - - - -
Фінансові витрати Й 2250 - - (329) (329)
Інші витрати 2270 - - - -
Фінансовий результат до
оподаткування:
прибуток 2290 53 579 - 4 769 58 348
збиток 2295 - - - -

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - - -
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування 2305 - - - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 53 579 - 4 769 58 348
збиток 2355 - - - -

Примітки до узгодження власного капіталу станом на 1 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року, а також до
узгодження загального сукупного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Ефект переходу на МСФЗ

А Облік основних засобів

1 січня 2018 31 грудня 2018
Перекласифікація історичної вартості службових автомобілів в
запаси, згідно з МСБО 2 (17 989) (20 798)
Перекласифікація накопиченої амортизації службових автомобілів в
запаси, згідно з МСБО 2 1 621 2 758

(16 368) (18 040)

Б Облік оренди

1 січня 2018 31 грудня 2018
Визнаний актив з права користування орендованим майном, згідно з
МСФЗ 16 6 116 2 925

6 116 2 925

Визнані поточні зобов'язання з оренди, згідно з МСФЗ 16 3 182 2 635
Визнані довгострокові зобов'язання з оренди, згідно з МСФЗ 16 2 934 -

6 116 2 635
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В Облік запасів

1 січня 2018 31 грудня 2018
Перекласифікація залишкової вартості службових автомобілів в
запаси, згідно з МСБО 2 16 368 20 207
Перекласифікація вартості службових автомобілів, утримуваних для
продажу, згідно з МСБО 2 5 633 -
Нарахування резерву під знецінення запасів (5 690) (5 079)

16 311 15 128

Г Резерв під очікувані кредитні збитки

1 січня 2018 31 грудня 2018

Нарахування суми очікуваних кредитних збитків, згідно з МСФЗ 9 (3 797) (2 096)
(3 797) (2 096)

Д Облік технічного ПДВ

1 січня 2018 31 грудня 2018

Перекласифікація сум технічного ПДВ на авансах отриманих (4 071) (5 347)
(4 071) (5 347)

Е Класифікація активів та зобов’язань

1 січня 2018 31 грудня 2018

Сума нарахувань по очікуваним гарантійним виплатам (3 634) (3 620)
(3 634) (3 620)

Є Презентація знижок та інших доходів

2018
Перекласифікація суми бонусів дилерам та наданих знижок за
продаж автомобілів та запчастин, згідно з МСФЗ 15 (111 356)
Перекласифікація доходу від реалізації службових автомобілів 16 037

(95 319)

Ж Презентація витрат від продажу службових автомобілів та їх оцінка

2018

Зміна нарахованого резерву під знецінення запасів 609
Перекласифікація витрат від реалізації службових автомобілів (19 042)
Перекласифікація витрат на інструкції та гарантійні книжки, продані
з автомобілями (434)

(18 867)

З Зміни у інших операційних доходах
2018

Перекласифікація доходу від реалізації службових автомобілів (16 037)
Зміна очікуваних кредитних збитків 1 701
Сума витрат, які були перевиставлені на материнcьку компанію (2 574)
Сума витрат, компенсованих страховою компанією (170)

(17 080)
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И Зміни в адміністративних витратах

2018

Амортизація службових автомобілів 3 874
Амортизація активу з права користування орендованим майном (3 191)
Фактичні орендні виплати 3 811

4 494

І Зміни у витратах на збут
2018

Перекласифікація суми бонусів дилерам та наданих знижок за
продаж автомобілів та запчастин, згідно з МСФЗ 15 111 356
Сума витрат, які були перевиставлені на материнську компанію 2 574
Сума витрат, компенсованих страховою компанією 170

114 100

Ї Зміни в інших операційних витратах
2018

Коригування амортизація службових автомобілів (1 706)
Перекласифікація витрат від реалізації службових автомобілів 19 042
Перекласифікація витрат на інструкції та гарантійні книжки, продані
з автомобілями 434

17 770

Й Презентація відсотків нарахованих по зобов'язаннях з оренди

2018

Сума наданих знижок (329)
(329)

Наведені вище коригування також вплинули на суму власного капіталу Компанії станом на 1 січня 2018 року та
31 грудня 2018 року.

Перехід на МСФЗ не мав суттєвого впливу на звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), за виключенням
впливу МСФЗ 16, який вимагає, щоб платежі за оренду класифікувалися як рух коштів у результаті фінансової
діяльності, а також за винятком класифікації доходів та витрат на придбання службових автомобілів як руху коштів у
результаті операційної діяльності.

5. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», Компанія обліковує і презентує операції та інші події у
відповідності до їх сутності та економічних обставин, а не тільки у відповідності з юридичною формою.

В процесі застосування облікової політики Компанії, наведеної в Примітці 6, керівництво робить судження, оцінки і
припущення щодо балансової вартості активів і зобов’язань, які не можуть бути визначені з інших джерел. Оцінки та
відповідні припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за
існуючих обставин. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть
вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов’язань, стосовно яких робляться подібні
припущення й оцінки, у майбутньому.

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

Судження

В процесі застосування облікової політики керівництво зробило наступні судження, окрім тих, що включають оцінки, які
мають найбільший вплив на фінансову звітність:
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Ризик недотримання податкового та іншого законодавства

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

Судові процеси

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

Зменшення корисності основних засобів

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності активів. Така оцінка
передбачає застосування значних суджень. Управлінський персонал не виявив ознак зменшення корисності основних
засобів та, відповідно, не проводив тест на оцінку зменшення корисності станом на 31 грудня 2019  та 2018 років.

Оцінки та припущення

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

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ)

Компанія застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для депозитів у банку та грошових коштів та
їх еквівалентів, а також дебіторської заборгованості. Матриця забезпечення встановлює фіксовані ставки резерву для
груп рахунків у банках, що мають однаковий ризик дефолту. Сума очікуваних кредитних збитків для депозитів у банку
та грошових коштів та їх еквівалентів є несуттєвою на 31 грудня 2019 та 2018 років.

Для торгової дебіторської заборгованості матриці розробляються на підставі історичного досвіду кредитних втрат з
урахуванням прогнозних оцінок. Матриця коригується Компанією на кожну звітну дату таким чином, щоб врахувати
власний історичний досвід кредитних збитків, а також наявну прогнозну інформацію.

Сума ОКЗ чутлива до зміни обставин та прогнозної інформації. Минулий досвід кредитних збитків Компанії та прогнозна
інформація (згідно звітів Мoody’s) можуть не відповідати фактичному ризику дефолту покупця у майбутньому.

Запаси за чистою вартістю реалізації

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації з урахуванням цін після
закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси. Якщо вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню,
балансова вартість таких запасів коригується до їхньої чистої вартості реалізації.

Строки корисного використання нематеріальних активів і основних засобів

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується протягом строку їх корисного використання.
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва. При
визначенні строків корисного використання активів керівництво враховує очікуваний спосіб використання активів, їх
фізичний знос та моральне знецінення, а також умови, за яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-яких з
цих чинників може призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються щороку. У разі змін
очікуваних строків корисного використання активів, суми нарахованої амортизації змінюються перспективно. Фактичні
строки корисного використання можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу Компанії.

Податок на додану вартість (ПДВ) до відшкодування
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Сума ПДВ до відшкодування переглядається на кожну звітну дату та зменшується, якщо більше не існує ймовірності
отримання відшкодування ПДВ. Керівництво Компанії вважає, що сума заборгованості Держави буде або погашена
грошовими коштами, або зарахована в рахунок зобов’язань з ПДВ, пов’язаного з продажами на внутрішніх ринках.

Відстрочені податкові активи

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

Оренда - оцінка ставки залучення додаткових позикових коштів

Якщо неможливо визначити ставку відсотка, закладену в договорі оренди, Компанія використовує ставку залучення
додаткових позикових коштів для оцінки зобов'язань по оренді. Ставка залучення додаткових позикових коштів - це
ставка відсотка, за якою Компанія могла б залучити на аналогічний термін позикові кошти, які необхідні для отримання
активу з вартістю, аналогічною вартості активу в формі права користування в аналогічних економічних умовах. Таким
чином, ставка залучення додаткових позикових коштів відображає відсоток, який Компанія «повинна була б заплатити»,
і його визначення вимагає використання розрахункових оцінок, якщо ставки відсотка відсутні або якщо ставки необхідно
коригувати для відображення умов оренди. Компанія визначає ставку залучення додаткових позикових коштів з
використанням спостережуваних вихідних даних (таких як ринкові ставки відсотка), при їх наявності, і використовує
певні розрахункові оцінки, специфічні для організації (наприклад, індивідуальний кредитний рейтинг).

Забезпечення під бонуси дилерам

Основні оцінки включають дані поточного та минулих років щодо покупок дилерів та надання дилерам знижок за обсяг.
Додаткова невизначеність стосується кінцевої кількості придбаних дилерами автомобілів та запасних частин до
автомобілів.

Гарантійні забезпечення

Компанія надає гарантії на проведення ремонту щодо усунення дефектів, які існували на момент продажу.
Припущення, які використовуються для розрахунку резерву по гарантіям, базуються на теперішньому та попередніх
періодах продажу автомобілів на гарантійному обслуговуванні, минулому досвіді рівня витрат за такими гарантіями.
Оцінка витрат, пов'язаних з гарантіями, переглядається щорічно.

Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у забезпеченнях, визнаних у звіті про фінансовий стан.

6. Основні положення облікової політики

Функціональна валюта, валюта подання та іноземна валюта

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

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

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

Основні засоби та нематеріальні активи

Компанія обліковує основні засоби та нематеріальні активи за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Первісна вартість основних засобів включає суми, що були сплачені постачальникам активів та
підрядникам за виконання будівельно−монтажних робіт (за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються
Компанії), непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, суми ввізного
мита, витрати на установлення і налагодження основних засобів, вартість підготовки будівельних площ тощо. Первісна
вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до
збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта.
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Витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування відображаються в витратах звітного періоду.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації
визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів від 1−го
до 12−ти років.

Зменшення корисності нефінансових активів

На кінець кожного звітного періоду Компанія встановлює наявність ознак зменшення корисності нефінансових активів.
Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на предмет зменшення корисності,
Компанія здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу − це найбільша з таких
величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і
цінності від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, крім випадків, коли актив
не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень генерованих іншими активами
Компанії. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, актив вважається таким,
корисність якого зменшилась, і списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні
грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку
тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат
на продаж використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами,
котируваннями акцій для компаній, чиї акції вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів, чи іншими
наявними показниками справедливої вартості.

Розрахунок зменшення корисності Компанії ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, які
складаються для підрозділу Компанії, що генерує грошові потоки на рівні Компанії. Кошториси та прогнозні розрахунки,
як правило, охоплюють період у п’ять років. Для більш тривалих періодів розраховується довгостроковий темп
зростання, який застосовується для прогнозування майбутніх грошових потоків після п’ятого року.

Збитки від зменшення корисності, включаючи збитки від зменшення корисності запасів, визнаються у звіті про сукупний
дохід у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.

На кінець кожного звітного періоду для усіх активів визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від
зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. При наявності таких ознак Компанія розраховує суму
очікуваного відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від зменшення
корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна у припущеннях, які використовувалися для
визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. Сторнування
обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування, а також не
може перевищувати балансової вартості, за вирахуванням амортизації, за якою цей актив визнавався б у випадку,
якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від зменшення корисності. Таке сторнування визнається у звіті про
фінансові результати (звіті про сукупний дохід).

Фінансові активи

Первісне визнання та оцінка

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

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

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

Для того щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, котрі є виключно виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. Така оцінка називається тестом
«грошових потоків» (SPPI-тестом) та здійснюється на рівні кожного інструменту. Фінансові активи, грошові потоки по
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яким не відповідають критерію «грошових потоків», класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через
прибутки та збитки незалежно від бізнес-моделі.

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

Фінансові активи, класифіковані як оцінювані за амортизованою собівартістю, утримуються в рамках бізнес-моделі,
метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків, в той час як
фінансові активи, класифіковані як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, утримуються в
рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок передбачених договором грошових потоків, так і за рахунок
продажу фінансових активів. Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставки активів в
строк, установлений законодавством, або у відповідності до правил, прийнятих на відповідному ринку (торгівля на
стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов’язання
купити чи продати актив.

Подальша оцінка

З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії:

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти);
 фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією накопиченого

прибутку або збитку (боргові інструменти);
 фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації накопиченого

прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу);
 фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти)

Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою собівартістю, у разі дотримання наступних умов:

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових потоків; і
 договірні умови фінансового активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі є суто

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю після первісного визнання оцінюються за методом
ефективного відсотка та перевіряються на предмет зменшення корисності. Прибутки або збитки від припинення
визнання, модифікації або зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про
фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості визнаються прибутках або збитках.
До даної категорії відносяться похідні фінансові інструменти та інвестиції інструменти власного капіталу, які не
котируються на ринку, щодо яких Компанія не прийняла на власний розсуд безвідкличне рішення класифікувати їх, як
такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Дивіденди по таким інструментам власного
капіталу визнаються у складі іншого доходу у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід), коли право на
отримання дивідендів встановлено.

Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, який є фінансовим зобов'язанням
або нефінансовим інструментом, відділяється від основного договору і враховується як окремий похідний інструмент,
якщо: властиві йому економічні характеристики і ризики не є тісно пов'язаними з ризиками і характеристиками основного
договору; окремий інструмент, який передбачає ті ж умови, що і вбудований похідний інструмент, відповідав би
визначенню похідного інструменту; та гібридний договір не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або
збиток. Вбудовані похідні інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості
визнаються в прибутку чи збитку. Перегляд порядку обліку відбувається або в разі змін в умовах договору, що
призводять до істотної зміни грошових потоків, які потрібні були б в іншому випадку, або в разі рекласифікації
фінансового активу і його переведення з категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток.

Припинення визнання

Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу або частини групи однорідних
фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли:
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 спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або
 Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу або бере на

себе договірне зобов’язання щодо виплати третій стороні грошових потоків від фінансового активу в повному
обсязі та без суттєвої затримки по «транзитній» угоді; та або (а) Компанія в основному передає всі ризики та
вигоди від володіння фінансовим активом, або (б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою
всіх ризиків та вигід від володіння фінансовим активом, але передала контроль над активом.

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

Зменшення корисності фінансових активів

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

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

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

Відносно боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, Компанія
застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є борговий інструмент
інструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю обґрунтовану і підтверджену інформацію, яка є
доступною без надмірних витрат або зусиль. При проведенні такої оцінки Компанія переглядає внутрішній кредитний
рейтинг боргового інструменту.

В певних випадках Компанія також може прийти до висновку, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо
внутрішня або зовнішня інформація вказує на те, що малоймовірно, що Компанія отримає, без урахування механізмів
підвищення кредитної якості, утримуваних Компанією, всю суму залишкових виплат, передбачених договором.
Фінансовий актив списується, якщо у Групи немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування передбачених
договором грошових потоків.

Фінансові зобов’язання

Первісне визнання та оцінка

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

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

Подальша оцінка

Для цілей наступної оцінки фінансові зобов'язання класифікуються на наступні дві категорії:
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 фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю (кредити і позики отримані).

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Категорія «фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає
фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при
первісному визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові
зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з метою зворотної купівлі в найближчому
майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові інструменти, в яких Компанія є стороною за договором, не
визначені за розсуд Компанії, як інструменти хеджування в рамках відносин хеджування, як вони визначені в МСФЗ
(IFRS) 9. Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, за винятком випадків,
коли вони класифікуються на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування.

Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в прибутках та збитках. Фінансові
зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, які оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, відносяться в цю категорію на дату первісного визнання та виключно при
дотриманні критеріїв МСФЗ (IFRS) 9. Компанія не має фінансових зобов'язань, класифікованих за її розсуд як
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю

Дана категорія є найбільш значущою для Компанії. Після первісного визнання такі фінансові зобов'язання оцінюються
за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки за такими фінансовими
зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації
з використанням методу ефективного відсотка.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка. Амортизація за ефективною ставкою відсотку
включається до складу фінансових витрат.

До цієї категорії, головним чином, відносяться торгова та інша кредиторська заборгованість.

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

Припинення визнання

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

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

Взаємозалік фінансових інструментів

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

 існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей, та
 Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити відповідне

зобов’язання одночасно.

Запаси

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації.

Первісна вартість запасів, що придбані за плату, складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно
з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих
податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Компанії; транспортно-заготівельні витрати; інші
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витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані,
застаріли, чи іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Сума, на яку первісна вартість запасів
перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або втрачених) запасів списуються
на витрати звітного періоду. Оцінка вибуття матеріалів і запасних частин здійснюється за методом ФІФО, а оцінка
продажу товарів (автомобілів) − за методом ідентифікованої собівартості.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву
сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів розраховується на основі аналізу платоспроможності окремих
дебіторів у разі виявлення сумнівної заборгованості за методом класифікації дебіторської заборгованості, без
застосування коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі
інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається
до складу інших операційних доходів.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти на рахунках у банках.
Для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти не включають банківські
овердрафти.

Зареєстрований капітал

Зареєстрований капітал Компанії складається із грошових внесків, отриманих від учасників.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

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

Забезпечення

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе
до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.
Витрати, пов’язані з будь−яким забезпеченням, вказуються в звіті про фінансові результати, без врахування
відшкодування.

Умовні зобов’язання

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття ресурсів, які втілюють в собі
економічні вигоди, є ймовірним.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються шляхом перерахунку суми в іноземній валюті
із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Визначення  курсових  різниць за  монетарними статтями
в іноземній  валюті проводиться  на  дату  балансу, а також на дату здійснення  господарської операції, прибутки та
збитки від курсових різниць включаються до звіту про фінансові результати. Немонетарні статті, які  відображені  за
історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за
валютним курсом на дату  здійснення  операції.

Оренда

Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду, залежить від сутності операції, а
не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання відповідного договору використання окремого
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активу або активів, а також передачі прав на використання активу. У момент укладення договору Компанія оцінює, чи
є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди. Іншими словами, Компанія визначає, чи передає договір право
контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду часу в обмін на відшкодування.

Компанія як орендар

Компанія застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, за винятком короткострокової оренди
і оренди малоцінних активів. Компанія визнає зобов'язання по оренді щодо здійснення орендних платежів і активи у
формі права користування, які представляють собою право на використання базових активів.

Актив з права користування

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

Первісна вартість активів з права користування включає величину визнаних зобов'язань по оренді, понесені початкові
прямі витрати і орендні платежі, вироблені на дату початку оренди або до такої дати, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежів по оренді. Первісна вартість активу з права користування також включає оцінку витрат, які
будуть понесені орендарем при демонтажі і поверненні базового активу, відновленні ділянки, на якій він розташований,
або відновленні базового активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди, за винятком випадків, коли такі
витрати понесені для виробництва запасів. Обов'язок орендаря щодо таких витрат виникає або на дату початку оренди,
або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.

Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом протягом коротшого з наступних періодів: строк
оренди або очікуваний строк корисного використання активів.

Якщо в кінці терміну оренди право власності на орендований актив переходить до Компанії або якщо первісна вартість
активу відображає виконання опціону на його покупку, актив амортизується, протягом очікуваного строку корисного
використання. Активи з права користування також підлягають перевірці на предмет знецінення.

Зобов’язання з оренди

На дату початку дії оренди, Компанія визнає зобов’язання з оренди в сумі теперішньої вартості майбутніх платежів з
оренди протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі)
за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання, змінні орендні платежі, які залежать від
індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі також
включають ціну виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що компанія виконає цей опціон, і
виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне виконання Компанією опціону на
припинення оренди. Змінні орендні платежі, що не залежать від індексу або ставки, визнаються як витрати (крім
випадків, коли вони понесені для виробництва запасів) в тому періоді, в якому настає подія або умова, що призводить
до здійснення таких платежів.

При розрахунку теперішньої вартості майбутніх платежів з оренди, Компанія використовує середньозважену ставку
додаткових запозичень дійсну на дату початку дії оренди, якщо в договорі оренди чітко не зазначена відсоткова ставка.
Після первісного визнання, сума зобов’язань з оренди збільшується на суму амортизації відсотка та зменшується на
суму орендних платежів. Крім того, Компанія проводить переоцінку балансової вартості зобов'язань з оренди в разі
модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів (наприклад, зміна майбутніх виплат, обумовлених зміною
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів) або зміни оцінки опціону на покупку базового
активу.

Короткострокова оренда і оренда малоцінних активів

Компанія вирішила застосувати виключення для визнання оренди, які пропонує МСФЗ 16, а саме: оренда малоцінних
активів та короткострокова оренда (тобто оренда на термін до 12 місяців). Компанія визначила критерій для малоцінних
активів в сумі 6 000 тис. грн.

Відповідно, платежі за такими договорами оренди визнаються витратами у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід) на прямолінійній основі протягом строку дії договору оренди.

Компанія як орендодавець

Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив,
класифікується як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди,
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включаються до балансової вартості активу та списуються протягом строку оренди пропорційно до доходу від оренди.
Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді в якому вони були отримані.

Дохід від договорів з клієнтами

Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли Компанія задовольняє зобов’язання щодо виконання,
передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт
отримує контроль над таким активом. Дохід від договорів з клієнтами визнається у сумі, що відображає компенсацію,
на яку Компанія очікує мати право в обмін на готову продукцію або товари, надані клієнтам. Компанія прийшла до
висновку, що в договорах з клієнтами вона виступає як принципал, оскільки вона контролює готову продукцію та товари
до моменту передачі їх клієнтам. Договори з клієнтами містять змінну частину винагороди у вигляді знижок та не містять
можливості негрошової компенсації.

Компанія визначає, чи існують в договорі інші обіцянки, які представляють собою окремі зобов’язання  до виконання
(наприклад, гарантії, призові бали, що надаються за програмою лояльності покупців), на які необхідно розподілити
частину ціни договору. При визначенні ціни Компанія бере до уваги вплив змінної компенсації, наявність істотного
компонента фінансування, а також негрошову компенсацію та компенсацію, яка має бути сплачена клієнтові (при їх
наявності).

Оцінка змінного відшкодування в разі повернення товарів і знижок за обсяг

Очікувані знижки за обсяг, що надаються Компанією, аналізуються по кожному окремому покупцю. Визначення того, чи
є ймовірним надання покупцеві знижки за обсяг, буде залежати від обсягу покупок за поточний період. Компанія
застосувала метод найімовірнішої суми для оцінки змінного відшкодування очікуваних знижок за обсяг. Для визначення
очікуваного відсотка знижок і очікуваної суми змінної компенсації Компанія використовує дані поточного року щодо
покупок і надання покупцям знижок. Будь-які значні зміни, що виникають на практиці, в порівнянні з історичними даними
про покупки і надання покупцям знижок будуть впливати на очікуваний відсоток знижок, розрахований Компанією.
Компанія повторно аналізує оцінку очікуваних повернень і знижок за обсяг щоквартально і відповідним чином коригує
зобов'язання щодо повернення коштів. Попередні оцінки очікуваних повернень товарів і знижок за обсяг чутливі до змін
в обставинах, і минулий досвід Компанії щодо повернень і надання знижок може не бути показовим для фактичних
повернень товарів покупцями і надання знижок в майбутньому.

Гарантійні зобов'язання

Компанія зазвичай надає стандартні гарантії на проведення ремонту по усуненню дефектів проданих товарів, які
існували на момент продажу. Такі гарантії типу «гарантія-відповідність» враховуються як гарантійні оціночні
зобов'язання.
Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються, коли контроль над активом, передається покупцеві, зазвичай після
відвантаження продукції або доставки покупцеві, залежно від умов договорів. Дохід оцінюється за справедливою
вартістю отриманої компенсації, або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торгівельної
знижки чи знижки з обсягу, що надаються Компанією.

Договірний актив

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

Дебіторська заборгованість

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

Договірне зобов’язання

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

До фінансових доходів відносяться процентні доходи, нараховані на залишки грошових коштів на депозитних,
розрахункових та інших рахунках, відкритих у банківських установах, а також процентні доходи при дисконтуванні
фінансових зобов’язань/активів.

Процентні доходи

Доходи визнаються при нарахуванні процентів з використанням номінальних процентних ставок, що приблизно
дорівнюють ринковим ставкам. Процентні доходи відображаються у складі фінансових доходів звіту про фінансовий
стан (звіту про сукупний дохід).

Податки

Поточний податок на прибуток

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

Відстрочений податок на прибуток

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

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, крім наступних випадків:

 відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи
зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу і не має під час здійснення жодного впливу ні на
обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і

 відстрочене податкове зобов’язання пов’язане з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані компанії і з
часткою участі в спільних підприємствах, по яких Компанія має здатність контролювати визначення часу
сторнування тимчасової різниці та при цьому є ймовірним, що тимчасова різниця не буде сторнуватися
найближчим часом.

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, та
податковими збитками, коли існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо
використати такі тимчасові різниці, крім наступних випадків:

 відстрочений податковий актив виникає в результаті первісного визнання активу чи зобов’язання в операції,
яка не є об’єднанням бізнесу та не впливає під час здійснення ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток); і

 відстрочений податковий актив, пов’язаний з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані компанії і з
часткою участі в спільних підприємствах, визнається лише у тій мірі, в якій є значна ймовірність того, що
тимчасові різниці будуть сторновані найближчим часом та буде наявний оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути використані тимчасові різниці.

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

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

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

Податок на додану вартість

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість («ПДВ»), окрім випадків коли
податок на додану вартість, що виникає при купівлі активів чи послуг, не відшкодовується податковими органами. В
такому випадку ПДВ визнається у вартості придбання активу або як частина витрат звітного періоду.

Дебіторська та кредиторська заборгованості у звіті про фінансовий стан та суми у звіті про рух грошових коштів
включають суму податку на додану вартість.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, якщо: Компанія має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої
події; та ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання
зобов'язання; та можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Якщо Компанія планує одержати відшкодування деякої
частини або всіх забезпечень, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але
тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що відноситься до забезпечень
відображаються звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)  за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив
вартості грошей у часі є суттєвим, забезпечення дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
відображає, коли це може бути застосовно, ризики, характерні для конкретного забезпечення. Якщо застосовується
дисконтування, то збільшення забезпечення з плином часу визнається як витрати по фінансуванню.
Події після дати балансу

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування
статей фінансових звітів та розкриваються в примітках до фінансової звітності, якщо відсутність інформації про них
вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.

Події після дати балансу розкрити в Примітці 28 до фінансової звітності.

7. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наведені стандарти та тлумачення, які були випущені, але ще не набрали чинності на дату випуску фінансової
звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти та тлумачення, якщо вони застосовні, з дати набрання
ними чинності.

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»

В травні 2017 року Рада з МСБО випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий всеосяжний стандарт
фінансової звітності для страхових контрактів, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття
інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був
випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя
і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації,
яка випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків
зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку контрактів страхування, яка є
більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на
попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає комплексну модель обліку страхових контрактів,
покриваючи всі відповідні аспекти бухгалтерського обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить універсальна модель,
доповнена:

• Певні модифікації для страхових контрактів з умовами прямої участі (метод змінної винагороди);

• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових контрактів.

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому
необхідно вказати порівняльну інформацію. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також
застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Наразі Компанія
оцінює можливий вплив МСФЗ (IFRS) 17 на фінансову звітність.
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8. Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції (рядки 1005 та 1010)
31 грудня 2019 31 грудня 2018 1 січня 2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Основні засоби, залишкова вартість (рядок 1010) 3 702 5 524 7 085
Незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005) - - 170
Всього 3 702 5 524 7 255

Інформація про рух основних засобів представлена таким чином:

Будівлі та
споруди

Машини та
обладнання

Інструменти,
прилади,
інвентар

(меблі)
Інші основні

засоби НКІ** Всього
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Первісна вартість
На 1 січня 2018 - 2 032 1 118 17 380 170 20 700
Надходження - - 372 170 (170) 372
Вибуття - (197) - - - (197)
На 31 грудня 2018 - 1 835 1 490 17 550 - 20 875

Первісна вартість
На 31 грудня 2018 - 1 835 1 490 17 550 - 20 875
Надходження - 13 14 - - 27
Вибуття - - - (897) - (897)
На 31 грудня 2019 - 1 848 1 504 16 653 - 20 005

Накопичений знос та
знецінення

На 1 січня 2018 - (799) (1 061) (11 585) - (13 445)
Нарахування зносу - (234) (149) (1 636) - (2 019)
Вибуття - 113 - - - 113
На 31 грудня 2018 - (920) (1 210) (13 221) - (15 351)

Накопичений знос та
знецінення

На 31 грудня 2018 - (920) (1 210) (13 221) - (15 351)
Нарахування зносу - (310) (94) (1 445) - (1 849)
Вибуття - - - 897 - 897
На 31 грудня 2019 - (1 230) (1 304) (13 769) - (16 303)

Залишкова вартість
На 1 січня 2018 - 1 233 57 5 795 170 7 255
На 31 грудня 2018 - 915 280 4 329 - 5 524
На 31 грудня 2019 - 618 200 2 884 - 3 702

** НКІ – Незавершені капітальні інвестиції.

Повністю амортизовані об’єкти

Станом на 31 грудня 2019 року, основні засоби з первісною вартістю у сумі 8 348 тис. грн. були повністю замортизовані,
але використовувались Компанією (31 грудня 2018 р.: 7 662 тис. грн.,1 січня 2018 р.: 6 373 тис. грн.).

8.1. Активи з права користування
До рядку 1005, крім основних засобів, також включені активи з права користування. Рух активів з права користування
був наступним:
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Активи з права користування:
Будівлі та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інші основні
засоби Всього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Первісна вартість
На 1 січня 2018 6 116 - - - 6 116
Надходження - - - - -
Вибуття - - - - -
На 31 грудня 2018 6 116 - - - 6 116
Первісна вартість
На 31 грудня 2018 6 116 - - - 6 116
Надходження 12 220 - - - 12 220
Вибуття (6 116) - - - (6 116)
На 31 грудня 2019 12 220 - - - 12 220

Накопичений знос
та знецінення
На 1 січня 2018 - - - - -
Нарахування зносу (3 191) - - - (3 191)
Вибуття - - - - -
На 31 грудня 2018 (3 191) - - - (3 191)

Накопичений знос
та знецінення
На 31 грудня 2018 (3 191) - - - (3 191)
Нарахування зносу (3 274) - - - (3 274)
Вибуття 6 116 - - - 6 116
На 31 грудня 2019 (349) - - - (349)

Залишкова вартість
На 1 січня 2018 6 116 - - - 6 116
На 31 грудня 2018 2 925 - - - 2 925
На 31 грудня 2019 11 871 - - - 11 871

9. Нематеріальні активи (рядок 1000)

Рух нематеріальних активів був наступним:

2019 2018
Первісна вартість
Станом на 1 січня 123 123
Надходження - -
Вибуття (123) -
Станом на 31 грудня - 123

Накопичена амортизація та знецінення
Станом на 1 січня (92) (81)
Нараховано за рік (2) (11)
Вибуття 94 -
Станом на 31 грудня - (92)

Залишкова вартість
Станом на 1 січня 31 42
Станом на 31 грудня - 31

Станом на 31 грудня 2018 року нематеріальні активи первісною вартістю 32 тис. грн. були повністю замортизовані, але
все ще перебували у використанні.
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10. Запаси (рядок 1100)
Запаси включали наступне:

31 грудня
2019

31 грудня
2018

1 січня
2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Сировина та матеріали (за собівартістю) 443 569 922
Товари для продажу (за меншою з собівартості або чистою
вартості реалізації) 466 386 415 481 426 773

Всього 466 829 416 050 427 695

11. Дебіторська заборгованість та договірні активи (рядки 1125 та 1155)

Дебіторська заборгованість включала наступне:
31 грудня

2019
31 грудня

2018
1 січня

2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Торгова дебіторська заборгованість 210 240 286 317 270 964
Інша дебіторська заборгованість - - 102
За вирахуванням: резерву під очікувані кредитні збитки (1 120) (2 096) (3 797)
Всього 209 120 284 221 267 269

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 29 днів.

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за торговою та іншою дебіторською заборгованістю та договірними
активами представлені таким чином:

2019 2018

Залишок на 1 січня (2 096) (3 797)
Створено резерву - -
Списано за рахунок резерву - -
Сума відшкодування протягом року 976 1 701
Залишок на 31 грудня (1 120) (2 096)

Нижче наведено інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за торговою та іншою дебіторською
заборгованістю та договірними активами з використанням матриці резерву очікуваних кредитних збитків:

Не
прострочена

Днів прострочки
31 грудня 2019 Всього < 30 30-60 60-90 >90

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Дебіторська заборгованість 210 240 210 164 76 - - -
Резерв очікуваних кредитних
збитків (1 120) (1 120) - - - -

Відсоток очікуваних кредитних
збитків 0.5 % 0.5 % - - - -

Не
прострочена

Днів прострочки
31 грудня 2018 Всього < 30 30-60 60-90 >90

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Дебіторська заборгованість 286 317 285 816 501 - - -
Резерв очікуваних кредитних
збитків (2 096) (2 094) (2) - - -

Відсоток очікуваних кредитних
збитків 0.7 % 0.7 % 0.4 % - - -
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Не
прострочена

Днів прострочки
1 січня 2018 Всього < 30 30-60 60-90 >90

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Дебіторська заборгованість 271 066 269 471 1 595 - - -
Резерв очікуваних кредитних
збитків (3 797) (3 782) (15) - - -

Відсоток очікуваних кредитних
збитків 1.4 % 1.4 % 0.9 % - - -

Зміна резерву очікуваних кредитних збитків включено до інших операційних доходів (Примітка 25).

12. Дебіторська заборгованість за виданими авансами (рядок 1130)
Дебіторська заборгованість за виданими авансами представлена авансами митниці та постачальникам станом на 31
грудня 2019 року становила 7 659 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 42 667 тис. грн., 1 січня 2018 р.: 2 448 тис. грн.).

13. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165)

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені коштами на поточних рахунках у банках і становили на 31 грудня 2019
року 76 543 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 79 903 тис. грн., 1 січня 2018 р.: 117 803 тис. грн.).

14. Зареєстрований капітал (рядок 1400)
Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 рр. зареєстрований капітал складає 25 000 грн внесків
учасників (99% Nissan Automotive Europe SAS та 1% Ніссан Мануфекчурінг Рус).

15. Торгова та інша кредиторська заборгованість (рядки 1615 та 1620)
Торгова та інша кредиторська заборгованість представлена таким чином:

31 грудня
2019

31 грудня
2018

1 січня
2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

(рядок 1615) 964 849 1 294 487 1 367 710
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом (рядок 1620) 2 431 130 43

Всього 967 280 1 294 617 1 367 753

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) включає:

31 грудня
2019

31 грудня
2018

1 січня
2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Кредиторська заборгованість
За товари 948 952 1 280 676 1 348 048
За послуги 15 897 13 811 19 662
Інша - - -
Всього 964 849 1 294 487 1 367 710

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1620) включає:

31 грудня
2019

31 грудня
2018

1 січня
2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Заборгованість з податку на додану вартість 1 426 - -
Заборгованість з податку на прибуток (рядок 1621) - - -
Інша поточна заборгованість 1 005 130 43
Всього 2 431 130 43

На кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються, і вона, як правило, погашається протягом 140 днів. Станом
на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість Компанії була
деномінована в гривнях, євро та доларах. Станом на 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованість у іноземній
валюті становила 945 941 тис. грн. (31 грудня 2018 р.:1 278 114 тис. грн., 1 січня 2018 р.: 1 346 368 тис. грн.).
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16. Поточні забезпечення (рядок 1660)

Поточні забезпечення майбутніх виплат представлені таким чином:

31 грудня
2019

31 грудня
2018

1 січня
2018

тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Бонуси дилерам 20 252 29 721 22 339
Виплати працівникам 3 246 3 276 2 169
Забезпечення по судових справах 874 - -
Гарантійні забезпечення 3 784 3 620 3 634
Інші забезпечення 1 139 759 970
Всього 29 295 37 376 29 112

Бонуси дилерам

Компанія надає бонуси дилерам за обсяги придбаних автомобілів та запасних частин до автомобілів. Нарахування під
бонуси дилерам являють собою оцінку керівництва Компанії щодо бонусів, зароблених дилерами за обсяг придбаних
автомобілів та запасних частин. Виплати бонусів дилерам, як правило, робляться в періоді, наступному за звітним.

Гарантійні забезпечення

У зв’язку з тим, що значна кількість гарантійних звернень реєструються у періоді, наступному за звітним, але стосуються
звітного, дане забезпечення визнається за очікуваними претензіями по гарантії за продукцію, реалізовану протягом
року. Припущення, використані для розрахунку забезпечення по гарантійному обслуговуванню, ґрунтувалися на рівні
поточних продажів і доступної інформації про гарантійні звернення за всіма видами проданої продукції. В подальшому
усі витрати, пов’язані з гарантійним обслуговуванням, перевиставляються на материнську компанію.

Забезпечення по судових справах

У ході звичайної операційної діяльності, Компанія бере участь у низці судових процесів як позивач або відповідач.
Забезпечення під судові позови являє собою оцінку управлінським персоналом вірогідного відтоку ресурсів Компанії,
який виникає у разі негативного (несприятливого) рішення суду та арбітражних процедур з іноземними та вітчизняними
контрагентами та органами державної влади. Компанія визнала забезпечення стосовно судового рішення щодо
компенсації за пошкоджений автомобіль у розмірі 874 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року (31 грудня 2018 р.: не
було, 1 січня 2018 р.: не було).

Виплати працівникам

Нарахування по виплатам працівникам включає суму резерву щодо невикористаних відпусток та суму бонусів
персоналу, яка буде виплачена у наступному періоді за результатами попереднього.

17. Інші зобов’язання (рядки 1515 та 1610)

Інші зобов’язання представлені таким чином:
31 грудня

2019
31 грудня

2018
1 січня

2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання з оренди (рядок 1515) 8 016 - 2 934
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями з оренди (рядок 1610)

3 798 2 635 3 182

Всього 11 814 2 635 6 116

Станом на 31 грудня 2019 року, інші довгострокові та поточні зобов’язання з оренди складались із зобов’язань з оренди
офісного приміщення та паркомісць для працівників в сумі 11 814 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 2 635 тис. грн., 1 січня
2018 року: 6 116 тис. грн.). Зобов’язання представлені за амортизованою вартістю із використанням середньозваженої
ставки запозичення у розмірі 6,9 % річних.

Зобов’язання за договорами оренди перед українськими орендодавцями (на відміну від іноземних орендодавців)
підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% на дату платежу. Відсоткові платежі не оподатковуються ПДВ.
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Рух зобов’язань з оренди був наступним:

2019 2018

Залишок на 1 січня 2 635 6 116
Нарахування зобов’язань 12 116 -
Нарахування відсотків за зобов’язаннями з оренди 154 329
Оплата зобов’язань (3 091) (3 810)
Залишок на 31 грудня 11 814 2 635

У наступній таблиці наведено аналіз майбутніх платежів з оренди за строками погашення, включаючи проценти:

До
3 місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років Всього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
31 грудня 2019 1 087 3 276 8 119 - 12 482
31 грудня 2018 848 1 876 - - 2 724
1 січня 2018 1 165 2 645 2 724 - 6 534

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

У 2019 році Компанія придбала у Nissan International SA, яка є іншою пов'язаною стороною до Компанії, товари:
- автомобілі на загальну суму 2 424 938 тис. грн (2018 р.: 2 459 455  тис. грн);
- запасні частини на загальну суму 122 838 тис. грн (2018 р.: 119 309 тис. грн);
- інформаційні послуги щодо надання доступу до центральних інформаційних систем NISSAN та інші супутні послуги

у розмірі 3 251 тис. грн (2018 р.: 5 353 тис. грн).

У 2018 році у компанії Nissan Automotive Europe SAS були придбані інформаційно-консультаційні та професійні послуги
у розмірі 1 635 тис. грн.

Балансові залишки дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги з пов’язаними сторонами
на 31 грудня, становили:

2019 р. 2018 р.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 13 832 14 301
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 945 917 1 282 090

Ключовий управлінський персонал
У 2019 р. витрати Компанії на винагороду провідному управлінському персоналу включали заробітну плату, премії,
заохочувальні виплати та інші нарахування з оплати праці у загальній сумі 2 295 тис. грн. (2018 р.: 2 055 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2019 р. заборгованість Компанії за виплатами премії та невикористаної відпустки провідному
управлінському персоналу склала 1 006 тис. грн. (2018 р. : 960 тис. грн.).

19. Податок на прибуток (рядки 1045 та 2300)
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:

2019 2018
тис. грн. тис. грн.

Витрати з поточного податку на прибуток - -
Витрати від зміни відстроченого податку (39 411) -
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності (39 411) -
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Узгодження витрат з податку на прибуток і прибутку до оподаткування, помноженого на вказану ставку оподаткування,
представлене таким чином:

2019 2018
тис. грн. тис. грн.

Прибуток до оподаткування 276 505 58 348
Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою
податку 18 % (49 771) (10 503)

Постійні різниці (514) -
Використання раніше невизнаного відстроченого податкового активу
за податковими збитками понесеними в попередніх періодах 10 874 10 503

Витрати з податку на прибуток (39 411) -

Внаслідок певних відмінностей в правилах податкового обліку і бухгалтерського обліку за МСФЗ виникають тимчасові
різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та їх вартістю для цілей
визначення бази оподаткування.

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року відстрочений податок на прибуток виник за
такими статтями:

2019 р. 2018 р. 2017 р.

Відображе
но в звіті
 про фінансові
результати за
2019 р.

Відображе
но в звіті про
фінансові
результати
за 2018 р.

Відстрочені податкові активи /
(зобов'язання)
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги (1 116) (994) (1 308) (122) (314)
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи і послуги - 64 654 (64) 590
Резерви 4 845 6 289 4 105 (1 444) (2 184)
Сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих
податкових періодів 65 111 113 766 126 177 (48 655) (12 411)
Сума податкових збитків і
невикористаних податкових
пільг, пов'язаних з невизнанням
відстроченого податкового
активу (41 568) (52 442) (62 945) 10 874 10 503
Відстрочені податкові активи 27 272 66 683 66 683 (39 411) -

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

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) були представлені таким чином:

2019 2018
тис. грн. тис. грн.

Дохід від реалізації товарів:
Автомобілів 2 806 542 2 924 577
Запчастин 253 060 257 503
Всього доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3 059 602 3 182 080
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21. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг) включала:

2019 2018
тис. грн. тис. грн.

Вартість нових автомобілів та запчастин (2 517 123) (2 607 612)
Мито (213 742) (234 228)
Транспортні послуги (64 272) (66 498)
Акциз (17 171) (81 097)
Вартість вживаних авто (11 755) (18 433)
Брокерські послуги та зберігання (7 226) (7 014)
Страхові послуги (5 343) (4 910)
Інше (2 348) (456)
Всього (2 838 980) (3 020 248)

22. Адміністративні витрати (рядок 2130)

Адміністративні витрати включали:
2019 2018

тис. грн. тис. грн.
Амортизація основних засобів (5 126) (5 221)
Заробітна плата і пов’язані нарахування (4 293) (4 231)
Страхування (1 570) (1 651)
Професійні послуги (1 252) (3 303)
Штрафи, пені, неустойки (1 205) (467)
Витрати на відрядження (1 119) (777)
Матеріальні витрати (930) (165)
Аутсорсинг (912) (433)
Послуги зв’язку та доставки (545) (485)
Банківські комісії та витрати (165) (181)
Представницькі витрати (149) (42)
Ремонт та обслуговування основних засобів (129) (665)
Інші адміністративні витрати (1 990) (1 647)
Всього (19 385) (19 268)

23. Витрати на збут (рядок 2150)

Витрати на збут включали:
2019 2018

тис. грн. тис. грн.
Маркетинг та реклама (57 802) (67 572)
Транспортні витрати (19 843) (20 966)
Заробітна плата і пов’язані нарахування (15 687) (14 006)
Мотивація дилерів (1 219) (3 551)
Матеріальні витрати (915) (826)
ІТ підтримка (796) (591)
Аутсорсинг - (700)
Інші збутові витрати (5 286) (4 927)
Всього (101 548) (113 139)

24. Інші операційні витрати (рядок 2180)

Інші операційні витрати включали:
2019 2018

тис. грн. тис. грн.
ПДВ коригування (2 386) (4 413)
Друковані матеріали (553) (756)
Знецінення дебіторської заборгованості - (1 083)
Інші операційні витрати (913) (1 587)
Всього (3 852) (7 839)
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25. Інші операційні доходи (рядок 2120)

Інші операційні доходи включали:
2019 2018

тис. грн. тис. грн.
Курсові різниці 169 409 22 849
Відсотковий дохід по поточному рахунку 5 329 5 697
Пені та штрафи отримані 1 116 1 292
Зміни резерву під очікувані кредитні збитки 976 1 701
Доступ до баз для дилерів 855 872
Оренда засобів візуалізації 651 739
Інші операційні доходи 2 486 3 941
Всього 180 822 37 091

26. Операційні ризики, фактичні та умовні зобов’язання

Податкове та інше законодавство

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній,
включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних
документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також
іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Керівництво
вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність Компанії, є правильною і Компанія
дотрималась всіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані.

У податковому законодавстві України передбачені деякі обмеження щодо трансфертного ціноутворення, а також деякі
інші обмеження при проведенні подібних торгових операцій з пов’язаними сторонами. Історичні торгові операції
Компанії можуть підпадати під дію цих правил трансфертного ціноутворення. Порядок ціноутворення навіть між
сторонами, які не є пов’язаними, може також підпадати під дію положень з трансферного ціноутворення. Діюче
українське законодавство з податку на прибуток підприємств не передбачає жодних виключень, якщо ціна продажу
суттєво відрізняється від ціни, що визначається на звичайних комерційних умовах. Крім цього, наразі нема розробленої
надійної методології кількісної оцінки обмежень у сфері трансфертного ціноутворення. Однак якщо податкові органи
виявлять факт недотримання цих правил, вони можуть вимагати провести коригування трансфертного ціноутворення
для цілей оподаткування. Підтвердження та застосування суттєвих коригувань трансфертного ціноутворення
відповідними податковими органами в судовому порядку може мати негативний вплив на звіт про сукупний дохід
Компанії.

Водночас існує ризик того, що операції та правильність інтерпретацій, які не були оскаржені регулятивними органами
в минулому, будуть поставлені під сумнів в майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу.
Визначення сум та ймовірності негативних наслідків можливих незаявлених позовів не є доцільним.

Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює її
діяльність, і що Компанія нарахувала й сплатила усі необхідні податки. У випадках, коли порядок нарахування
податкових зобов’язань був недостатньо чітким, Компанія нараховувала податкові зобов’язання на основі оцінок
керівництва. Станом на 31 грудня 2019 р. існував ризик нарахування додаткового податкового зобов’язання в сумі 15
198 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 7 971 тис. грн.).

Судові справи

Станом на 31 грудня 2019 року потенційний можливий збиток Компанії за позовами третіх осіб у інших судових та
арбітражних процесах становив 1 842 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 2 716 тис. грн., 1 січня 2018 р.: 2 089 тис. грн.).

На думку управлінського персоналу, позиція Компанії щодо зазначених судових розглядів є юридично обґрунтованою
в достатній мірі, і тому остаточні рішення щодо таких питань не матимуть негативного впливу на фінансовий стан або
результати діяльності Компанії, та ймовірність їх настання не є вірогідною, тому в цій фінансовій звітності не було
створено забезпечень. Забезпечення були створені щодо потенційних зобов’язань, для яких вибуття ресурсів є
ймовірнім (Примітка 16).

27. Управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Компанії включають торгову та іншу дебіторську та кредиторську заборгованості та
грошові кошти. Управління фінансовими ризиками здійснює фінансова служба Компанії. Основними ризиками,
пов’язаними з фінансовими інструментами Компанії, є ризик ліквідності, валютний ризик та кредитний ризик. Підходи
до управління кожним із цих ризиків стисло викладені нижче.
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Ризик ліквідності

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

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

31 грудня 2019
До

3 місяців
Від 3 до

12 місяців
Від 1 до
5 років

Більше
5 років Всього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Поточна частина довгострокових зобов'язань

(рядок 1610)
- 3 798 - - 3 798

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги (рядок 1615) 368 396 596 453 - - 964 849

Кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом (рядок 1620) 2 431 - - - 2 431

Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) - - - - -
Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) - - 8 016 8 016

Всього 370 827 600 251 8 016 - 979 094

У наступній таблиці наведені фінансові зобов’язання Компанії на 31 грудня 2018 року за строками погашення у
відповідності до договірних недисконтованих грошових потоків:

31 грудня 2018
До

3 місяців
Від 3 до

12 місяців
Від 1 до

5 років
Більше
5 років Всього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Поточна частина довгострокових зобов'язань

(рядок 1610)
- 2 635 - - 2 635

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (рядок 1615) 418 022 876 465 - - 1 294 487

Кредиторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом (рядок 1620) 130 - - - 130

Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) - - - - -
Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) - - - - -

Всього 418 152 879 100 - - 1 297 252

У наступній таблиці наведені фінансові зобов’язання Компанії на 1 січня 2018 року за строками погашення у
відповідності до договірних недисконтованих грошових потоків:

1 січня 2018
До

3 місяців
Від 3 до

12 місяців
Від 1 до

5 років
Більше
5 років Всього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Поточна частина довгострокових зобов'язань

(рядок 1610)
- 3 182 - - 3 182

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (рядок 1615) 644 969 722 741 - - 1 367 710

Кредиторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом (рядок 1620) 43 - - - 43

Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) - - - - -
Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) - - 2 934 - 2 934

Всього 645 012 725 923 2 934 - 1 373 869

Валютний ризик

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

На 31 грудня 2019 року 23,686 26,422
Середній курс за 2019 рік 25,837 28,941
На 31 грудня 2018 року 27,688 31,714
Середній курс за 2018 рік 27,202 32,134
На 1 січня 2018 року 28,067 33,495

Валютний ризик, який потенційно може мати найбільший вплив на фінансовий результат Компанії, пов’язаний із
наявністю торгової дебіторської заборгованості та поточними і довгостроковим зобов’язаннями. Процедури Компанії з
управління валютним ризиком включають постійний моніторинг динаміки валютних курсів на валютних ринках.

У таблиці нижче представлена інформація щодо чутливості прибутку до оподаткування Компанії до вірогідної зміни
обмінного курсу (внаслідок змін у справедливій вартості монетарних активів та зобов’язань), при постійному значенні
всіх інших змінних:

Послаблення «+» /
зміцнення «-»

обмінного курсу

Збільшення/
(зменшення)
прибутку до

оподаткування

Збільшення/
(зменшення)

власного капіталу
тис. грн. тис. грн.

2019
Зміна курсу валют: гривня / долар США +14% (128 988) -
Зміна курсу валют: гривня / долар США +15% (2 288) -

Зміна курсу валют: гривня / євро -11% 101 347 -
Зміна курсу валют: гривня / євро -13% 1 983 -

2018
Зміна курсу валют: гривня / долар США +6% (73 329) -
Зміна курсу валют: гривня / долар США +8% (3 944) -

Зміна курсу валют: гривня / євро -6% 73 329 -
Зміна курсу валют: гривня / євро -8% 3 944 -

Кредитний ризик

Кредитний ризик Компанії, що пов'язаний з дебіторською заборгованістю, є обмеженим, адже керівництво здійснює
постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Компанія не вимагає застави щодо своїх фінансових активів.
Кредитний ризик Компанії пов'язаний з дефолтом покупців за їх зобов'язаннями та обмежується балансовою вартістю
дебіторської заборгованості і грошових коштів та їх еквівалентів.

28. Події після звітної дати
У зв'язку з нещодавнім швидкоплинним розвитком пандемії коронавірусу (COVID-19) багатьма країнами, зокрема
Україною, було запроваджено карантинні заходи, що суттєво вплинуло на рівень і масштаби ділової активності
учасників ринку. З березня 2020 року спостерігається суттєва волатильність на фондових, валютних і сировинних
ринках, включаючи зниження курсу української гривні стосовно долара США та євро. Так український ринок нових
автомобілів суттєво знизився в березні та квітні 2020 року на 10% та 42%, відповідно, у порівнянні до місяця, що
передував. Але в травні 2020 року український ринок нових автомобілів відновився на 62% у порівнянні до квітня 2020
року. Продажи нових автомобілів Nissan за цей період в цілому повторювали динаміку ринку. Компанія розцінює цю
пандемію як некоригувальну подію після звітного періоду, кількісний ефект якої натепер неможливо оцінити з достатнім
ступенем упевненості.

Наразі керівництво Компанії проводить аналіз можливого впливу мінливих мікро- та макроекономічних умов на
фінансовий стан і результати діяльності Компанії.


