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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно зі звітом незалежного аудитора, зроблена з метою 
розмежування відповідальності управлінського персоналу і вказаних незалежних аудиторів, відносно 
фінансової звітності ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» (далі -Компанія).

Управлінський персонал Компанії відповідає за підготовку фінансової звітності, що відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності (Закон про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність).

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Компанії несе відповідальність за:

• вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

• застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
• дотримання застосованих Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розкриття і 

пояснення усіх істотних відхилень в примітках до фінансової звітності;

• підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Компанія продовжуватиме свою діяльність в 
найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.

Управлінський персонал Компанії також несе відповідальність за:

• розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього 
контролю в Компанії;

• підтримку системи бухгалтерського обліку, яка дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім 
ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії і забезпечити відповідність фінансової 
звітності вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимогам Закону про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність;

• вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Компанії;

• запобігання та виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.

Управлінський персонал надав аудиторам всю необхідну інформацію та пояснення, які необхідні для 
проведення аудиту. Управлінським персоналом не ідентифіковано жодної додаткової аудиторської інформації 
про яку не було повідомлено аудиторам.

Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була затверджена до випуску 01 березня 
2021 року від імені Компанії.

Директор

ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ»

Лебедев Г.А.

Головний бухгалтер

ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ»

Кузнецова О.В.



 
 
 
 
 
 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Учасникам та управлінському персоналу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕПС ТЕЛЕКОМ» 
 
Думка 
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» (далі – 
Компанія), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний 
капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик. 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Компанії на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV щодо 
складання фінансової звітності (Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність). 
Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань. 

Визнання доходу від реалізації продукції (виручки) 
Звертаємо увагу на пункт 11 «Доходи і витрати» Інших приміток до фінансової звітності Компанії 
Ключове питання Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого 

аудиту 
Згідно з Міжнародними стандартами 
аудиту, існує припущення про 
невід’ємний ризик шахрайства 
пов’язаний з визнанням доходу. 
Цей ризик концентрується здебільшого 
на прийнятності правил визнання 
доходу у відповідних періодах, беручи 
до уваги обсяг доходу, визнаний 
близько до завершення року та 
судження щодо моменту передачі 
контролю над товарами покупцям 
Компанії. 

В рамках аудиту наші процедури включали: 
• аналіз політики визнання доходу від реалізації товарів Компанії, 

щоб визначити, чи вона належним чином враховує вимоги 
НП(С)БО 15 «Дохід»; 

• перевірка договорів купівлі-продажу на основі вибірки, щоб 
зрозуміти умови поставки та оцінити, чи було визнано дохід 
відповідно до облікової політики Компанії; 

• порівняння, на основі вибірки, операцій з реалізації товарів, 
що відбулись протягом року, з відповідними первинними 
документами; 

• отримання підтверджень, на основі вибірки, від покупців 
Компанії щодо оборотів протягом 2020 року та залишків станом 
на 31 грудня 2020 року, а для неотриманих підтверджень – 
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виконання альтернативних процедур шляхом порівняння 
деталей операцій з відповідними первинними документами; 

• порівняння, на основі вибірки, окремих операцій з реалізації 
товарів, що відбулися близько до кінця року, з відповідними 
первинними документами, щоб визначити, чи був визнаний 
дохід у відповідному періоді; 

• тестування бухгалтерських проведень, з увагою на ті, що були 
зроблені в наступному періоді. Ми звірили ці проведення до 
відповідної первинної документації та переконались у 
дотриманні критеріїв визнання доходу. 

В результаті проведених процедур ми встановили, що визнання 
доходу від реалізації продукції відбувається своєчасно. Ми не 
виявили нічого, що змусило б нас переконатись, що існують ризики 
шахрайства у визнанні доходів. 

 
Операції з пов’язаними сторонами 
Звертаємо увагу на пункт 23 «Операції з пов’язаними особами» Інших приміток до фінансової звітності 
Компанії 
Ключове питання Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого 

аудиту 
Компанія має суттєві операції з 
пов’язаними сторонами. Відповідно, 
повнота відображення операцій з 
пов’язаними сторонами у фінансовій 
звітності та їх оцінка мають вагоме 
значення при проведенні нами аудиту 
фінансової звітності Компанії за 2020 рік. 

В рамках аудиту наші процедури включали: 
• ідентифікацію пов’язаних сторін, розуміння політики та 

процедур Компанії щодо встановлення цін в операціях з 
пов’язаними сторонами; 

• надання запитів управлінському персоналу та отримання 
письмових запевнень щодо повноти розкриття інформації про 
пов’язані сторони у фінансовій звітності відповідно до вимог 
НП(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»; 

• вивчення порядку укладання, регламентування та виконання 
договорів при здійснені операцій з пов’язаними сторонами; 

• аналіз повноти та своєчасності відображення в обліку та 
фінансовій звітності операцій з пов’язаними сторонами; 

• надання запитів та отримання підтверджень заборгованостей 
за операціями з пов’язаними сторонами. 

В результаті проведених процедур ми отримали достатнє 
розуміння відносин та операцій з пов’язаними сторонами. Ми не 
виявили нічого, що змусило б нас переконатись, що Компанія 
порушує норми чинного законодавства при здійсненні операцій з 
пов’язаними сторонами. 

Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про 
управління Компанії за 2020 рік, підготовленому відповідно до вимог Закону про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність та інших застосовних законодавчих і нормативних вимог, але не є фінансовою звітністю та 
нашим звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-
яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує 
суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під 
час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, 
що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Компанія підготувала та надала для ознайомлення Звіт про управління Компанії за 2020 рік. Ми не виявили 
суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під 
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час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких 
фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 
звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає правдиву та 
неупереджену інформацію відповідно до НП(С)БО, Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за 
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Компанії. 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

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

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

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

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

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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 
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З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
 
За і від імені фірми ТОВ «АК «П.С.П. Аудит» 
 
Директор, ключовий партнер з аудиту 
Сушко Дмитро Сергійович 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 100687 
 
Дата надання звіту незалежного аудитора: 16 квітня 2021 року 
м. Київ, Україна 
 
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 6412992. 
Місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44А, оф. 733. 
ТОВ «АК «П.С.П. Аудит» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 «Суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності». Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/ 



Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс 
Телеком»
Територія: Голосіївський район м. Києва
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою 
відповідальністю
Вид економічної діяльності: Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним 
устаткованням, деталями до нього
Середня кількість працівників: 88
Адреса, телефон: Маричанська вулиця, буд. 18, офіс С115, м. Київ, Україна, 03040, 
0443906094

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ
Дата

(рік, місяць, число) 2021 |011 01

за ЄДРПОУ 41670803

за КОАТУУ 8036100000

за КОПФГ 240

за КВЕД 46.52

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники 
якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД [ 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 55 35

первісна вартість 1001 94 104
накопичена амортизація 1002 39 69

Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 483
Основні засоби 1010 2 787 2 826

первісна вартість 1011 4 265 5 243
знос 1012 1478 2 417

Інвестиційна нерухомість 1015 -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 -

Довгострокові біологічні активи 1020 -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 -

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

підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 85 210
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом 1 1095 2 946 3 554

II. Оборотні активи
Запаси 1100 141 001 209 698
Виробничі запаси 1101 126 101
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 140 875 209 597
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 74 948 87 006

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 38 090 36 388
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 670 8 538
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 57 023 51 691
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 57 023 51 691
Витрати майбутніх періодів 1170 330 413
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань 1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 951 688
Усього за розділом II 1195 323 013 394 422

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

Баланс 1300 325 959 397 976

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 100 50 100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 -
Капітал у дооцінках 1405 -
Додатковий капітал 1410 -
Емісійний дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 -
Резервний капітал 1415 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 128 617 220 901
Неоплачений капітал 1425 ( ‘ ) ( - )

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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Керівник ‘ д / Лебедев Геннадій Анатолійович

Головний бухгалтер /'// С 7 Кузнецова Ольга Володимирівна

Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом 1 1495 178 717 271 001

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 1
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 1

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 69 363 93 942
розрахунками з бюджетом 1620 7 355 16 878
у тому числі з податку на прибуток 1621 3 753 7 462

розрахунками зі страхування 1625 11 4
розрахунками з оплати праці 1630 51 27
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 5 593 3 487

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 1 221 1 777
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 63 648 10 859
Усього за розділом III 1695 147 242 126 974

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибутт^Х

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійнод^/фонду 1800 - -
Баланс /£/ / 1900 325 959 397 976
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Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

_ КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2021 |011 01 

заЄДРПОУ 41670803 ~

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 857 515 683 604
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (620 517) (551693)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 

прибуток 2090 236 998 131911
збиток 2095 ( _ ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов'язань 2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 12 014 12 125
утому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю
2121 - -

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарськоїпродукції 2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (15 589) (11013)
Витрати на збут 2150 (67 206) (48 540)
Інші операційні витрати 2180 (22 121) (5 476)

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю
2181 - -

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарськоїпродукції 2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 144 096 79 007
збиток 2195 ( - ) ( - )

11

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 716 656
Інші доходи 2240 188 118

утому числі:
дохід від благодійної допомоги 2241 - -

Фінансові витрати 2250 (646) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 144 354 79 781
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (26 070) (14 361)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 118 284 65 420
збиток 2355 ( - ) ( - )

12
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 118 284 65 420

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 426 363
Витрати на оплату праці 2505 19 131 12 288
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 639 2 603
Амортизація 2515 998 734
Інші операційні витрати 2520 80 722 49 041
Разом 2550 104 916 65 029

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності



Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію / 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оди/пррсту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію / 2650 - -

Лебедев Геннадій АнатолійовичКерівник

Головний бухгалтер Кузнецова Ольга Володимирівна

13

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ 
2021 1011 01 

41670803

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД | 1801004 ~

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 584 440 480 659

Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 143 55
Надходження від отримання субсидій, дотацій зон - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 425 825 351745
Надходження від повернення авансів 3020 41368 7 311
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 117 139
Надходження від операційної оренди 3040 606 -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 2 131 6 055
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (591 535) (506 844)
Праці 3105 (15 315) (9 665)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3 605) (2 520)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (38 578) (41 273)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (22 489) (24 571)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 (12 343) (14 360)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (3 746) (2 342)
Витрачання на оплату авансів 3135 (323 096) (211035)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (1989) (80 851)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 (10 814) (6 869)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 69 698 -13 093

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 9 314
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Лебедев Геннадій Анатолійович

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 (983) (1 739)
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( * )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( ' )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -974 -1425

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

3300 - 50 000

Отримання позик 3305 72 510 82 720
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 479 502 1017
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 125 520 64 251
Сплату дивідендів 3355 (26 000) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (625) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ’ ) ( " )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( _ ) ( - )

Інші платежі 3390 (477 388) (10 674)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -77 521 58 812
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8 797 44 294
Залишок коштів на початок року 3405 57 023 13 965
Вплив змін'и валютних курсів на залишок коштів 3410 3 465 (1 236)
Залищок коштів на кінець року / / / 3415 51 691 57 023
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Керівник

Головний бухгалтер Кузнецова Ольга Володимирівна

Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ 
2021 1011 01 

41670803

Звіт про власний капітал 
за 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД І 1801005 j

Стаття Код 
рядка

Зареєстро
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 50 100 - - - 128 617 - - 178 717
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на 
початок року 4095 50 100 - - - 128 617 - - 178 717

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 - - - - 118 284 - - 118 284

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 - - - - - - - -

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

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
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Примітки, що додаються на сторінках 31-46, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200 - - - - (26 000) - - (26 000)

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -

Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - -
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - -
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

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

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -



Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

Керівник

Придбання (продаж) 
неконтрольованоїчастки в 
дочірньому підприємстві

4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 92 284 - - 92 284
Залишок на кінець року 4300 50 100 - / 220 901 - - 271 001

Лебедев Геннадій Анатолійович

Головний бухгалтер Кузнецова Ольга Володимирівна
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що завершився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)

Підприємство
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Тозарис’во з обмеженою відгсв'дагь-іс’ю «Депс Телеком»
''оваоисво з обмеженою відповідальністю

Оптова тоо'ізля електронним і телекомунікаційним уста^кованням, деталями до нього

за ЄДРПОУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

Дата /рік, місяць, число/
КОДИ 

2С21 І 12 І 31
41670803 

240 
46.52

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2020 рік

Форма N 5 Код за ДКУД I 1801СС8

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -)

Зибуло за рік

Нараховано 
амортизації за 

рік

Втрати, від 
зменшення 

корисності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

перзіс-а
(переоці

нена) вартість

накопичена 
амортизація

первісної 
(переоці

неної)
вартості

накопиченої 
амортизації

первісна 
(гесесш- 

-е.ча) 
вартість

накопичена 
амортизація

первісної
(переоці

неної) вартості

накопиченої 
амортизації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

сю - - - - - -

Права користування майнем С20 - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - -

Права на об’єкти промислової власності 040 - - - - - -

Автсрське право та суміжні з ним права 050 94 39 13 - 3 3 33 - 104 69

060 - - - - - -
Інші нематеоіальні активи 070 - - - - - -
Разом 080 94 ______________ 39J 13 3 3 33 - - - 104 69
Гудвіл 090 - - - - - - - - -

З рядка 080 гоаоа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (С81)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (С82)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (С83)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, стриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (С85)
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)

II. Основні засоби

Групи основних засобів
Код 

рядка

Залишок «а 
початок ооку

Надійшло за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

~араховано 
амортизації за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

інші зміни за рік
Залишок на 
кінець року

утому числі

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос
первісної (переоці

неної) вартості
зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос
первісної
(переоці

неної) вартості
зносу

первісна 
(переоці

нена) вартість
ЗНОС

одержані за фінансовою
орендою

пеоедані в оперативну 
оренду

первісна 
(пеоео ці

нена) вартість
ЗНОС

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - -

Інвестиційна нерухомість 10S - - - - - - - - -

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристро:

120 - - - - - - - - - - - - -

Машини та обладнання 130 463 134 335 - - 216 - - 798 350 - - -
Транспортні засоби 140 3 015 712 533 - - 613 * - - 3 549 1 325 -> - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 189 35 - - - - - - 189 35 - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 - - - * - - - - - - - - - -
бібліотечні фонди 190 3 3 - - - - - - 3 3 -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 594 594 136 - 26 26 136 - - - 704 704 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

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

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

250 - - - - - - - - -

Разом 260 4 265 ■478 1004 - - 26 26 965 - - 5 243 2 417 - - -

вартість основних засобів, щодо яких існують пеоедбачені чинним законодавством обмеження права власності 
вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вао'їсть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вар- с*ь ос-ов-их засобів, утраченихунасл док -адзвичайних подій
вартість основ-их засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(261)
(262)
(263)
(264)

(2641)

(265)
12651)
(266)

707

З рядка 260 графа 14

З оядка 260 графа 8

З рядка 260 графа 5

Зартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких 'снують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14 вартість ічвес-иційнсі нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(267) 5171
(268) ~

(269)
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III. Капітальні інвестиції

Найменування показника
Код 

рядка
За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 464 465
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 844
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 300 140

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 13 18

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 -

Інші 330 -
Разом 340 1461 483 І

З рядка 34С 'рафа З
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 464

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства

350 -

дочірні підприємства 360 -
спільну діяльність 370 -
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 -

акції 390 - -
облігації 400 - -
ІНШІ 410 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту Інші доз'остоокові фі^ансоз нвестиції відображені: 
гро фінансовий стан) за собівартістю

за справедливою вар’істю

за амортизованою собівартістю

(421) -
(422) ■
(423) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код 
рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів

440 505 -

Операційна курсова різниця 45С 10 744 19 654
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 117 4

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

Інші операційні доходи і витрати 49С 648 2 463
утому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 841

непродуктивні витрати і втрати 492 X -

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

асоційовані підприємства
5СС

дочірні підприємства 510 -
спільну діяльність 520 -
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 53С - X

Проценти 540 X 646
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 716
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570

Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 120 X
Списання необоротних активів 62С X -
Інші доходи і витрати 630 68 -
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з 

. (632) - %псв язаними сторонами
3 рядків 540 ■ 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633)

З оядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту 
про фінансовий стан)

По’он-і фіна-соз нвестиц відображені: 
за соб вартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собізарчсю

(424)

(425) -
(426)

VI. Грошові кошти

Найменування показника
Кед 

рядка
На кінець року

1 2 3
Готівка 640
Поточний рахунок у банку 650 50 971
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 72С
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 51691

З рядка 1090 гр. 4 балансу (Зві-у про фінансовий стан) Гротові кошти, використання яких обмежено (691)
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VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка
Залишок на 

початок року

Збільшення за звітний рік

Використало у 
звітному соці

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат іншою 
стороною, що врахована при 

оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року Jнараховано (створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 731 2 116 1427 459 - 961
Забезпечення наступних витра* на додаткове пенсійне забезпечення 720 - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - / - 7 7
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - -

Забезпечення наступних ви-pa- -а виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -

760 - 809 - - 8С9
770 -

Резерв сумнівних боргів 775 841 841
Разом 780 731 3 773 і 427 459 7 2 618

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 

рядка

балансова 
вартість на кінець 

року

Переоцінка за рік

Найменування показника Код сядка
Всього на кінець 

року

ут. ч. за строками непогашення

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка до 12 місяців
від 12 до 18 

місяців
від 18 до 36 

місяців

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
Сировина і матеріали 800 19 -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 87 006 86 164 842Купівельні напівфабрикати та комплек-уючі 
вироби

810 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 950 44926 44926 -
Паливо 820 6 -
Тара і тарні матеріали 830 -

Будівельні матеріали 840 - Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Запасні частини 850 62 -

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 -

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 14 Із рядч в 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)
Незавершене виробництво 890 -
Готова продукція 900 -
Товари 910 209 597 -

Разом 920 209 698 X. Нестачі і втрати від псування цінностей
3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відобоажених за частою вартістю реалізації (921)
передан/х у геоерсбку (922)
оформлених в заставу (923)

2С8 889
Найменування, показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
- Зиявлено (списано) за рік нестач втрат 960 29

переданих на комісію (924) Зизнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
3 рядка 1200 гоафа 4 Балансу (Звіту яро фінансовий стан) запаси, призначені для продану (926)

2 Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято {-озабаланссвий рахунок 
072) 980 -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
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XI. Будівельні контракти

Найменування показника Кед 
рядка

Сума

і 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість -а кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами

1160

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 998
Використано за рік - усього 1310 998
в тому числі на: 
будівництво об’єктів 1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 970
з них машини та обладнання 1313 19
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 28
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316 -
1317 -XII. Податок на прибуток

Найменування показника
Кед 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 26 193
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року

1220 85

на кінець звітного року 1225 210
Відстрочені податкові зобов’язання: 
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235 1
Включено де Звіту про фінансові результати - усього 1240 26 070
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 26 193

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 •125
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 1
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -
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XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок «а початок року

надійшло за 
рік

вибуло за рік
нарахс- 

вано
аморти

заціїза РІК

втрати від 
змен
шення 
корис
ності

вигоди від 
віднов

лення корис
ності

залишок на кінець року
залишок

-а початок 
року

надій ш 
ло за рік

зміни вартос
ті за рік

вибуло за 
рік

залишок на 
кінець року

первіс
на 

вартість

накопи
чена аморти

зація

первіс
на 

вартість

накопи
чена аморти

зація

первіс
на вартість

накопи
чена аморти

зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 
в тому числі:

1410 - - -г - - -

робоча худоба 1411 * - - - -
продуктивна худоба 1412 - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - -

1414 - - - Г - - -
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - ч - - - - -
Поточні біологічні активи - усього 

в толлу числі: 1420 - X - - X X - X - -

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X - - X X - X - -

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

1422 - X - X X - - X -

1423 X - - X X - - X - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - X - X X - - - X - -
Разом 1430 - - - - - -

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених
унассдок надзвичайних подій

балансова вартісна біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеже“ня права власності

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

(1431)___________________________

(1432)

(1433)
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Кед рядка
Вартість 

первісного 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетво
реннями

Результат від первісного визнання

Уцінка
Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізаці

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

ДОХІД витрати реалізації
первісного визнання 

та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього

1500 - ( - ) - - -

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( - ) І ■ ) ( - )
з них: 
пшениця

1511 ( - ) ( - ) ( - )

соя 1512 - ( - ) ( ■ ) ( - )
ССНЯІДНИК 1513 ■ ( - ) ( - 1 ( - )
ріпак 1514 ( - ) ( - ) ( - )
цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) ( - ) ( - )
картопля 1516 - ( - ) ( - )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( - ) ( - ) ( - )
інша продукція рослинництва 1518 ( - ) ( • ) ( - )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( - ) ( - ) ( ■ )
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього

1520 ( - ) ( - ) ( - 1 -

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( - ) ( - ) ( - )
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( - ) ( - ) ( - )

свиней 1532 ( - ) ( - І ( ■ )
молоке 1533 ( - ) ( - ) ( - )
вовна 1534 ( - ) (- ) ( - )
яйця 1535 ( - ) ( - ) ( ■ )
інша продукція тваринництва 1536 ( - ) ( - ) ( - )
дода-кові біологічні активи тваринництва 1537 ( - ) (- ) ( ■ )
продукція рибництва 1538 ( - ) ( - ) ( - )

1539 ( - ) ( ■ ) X ( - )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом

1540 ■ ( - ) - - ( - ) - -
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Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за се-ментами"

Підприємство
Територія
Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»
Голосіївський район м. Києва

Товариство з обмеженою відповідальністю
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ
за СПОДУ

за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

«Інформація за сегментами» 
за 2020 рік

Ферма N б

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

Код за ДКУД 1801009

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені 
статті

Усього

Звітний рік
Минулий 

рік
Звітний рік

Минулий 
рік

Звітний рік
Минулий 

рік
Звітний рік

Минулий 
рік

Звітний рік
Минулий 

рік
Звітний рік

Минулий 
рік

Звітний рік
Минулий 

рік
Звітний рік

Минулий 
рік

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

1. Доходи звітних сегментів: 
Доходи від операційної 

діяльності звітних сегментів
010 677 520 695 729 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 869 529 695 729

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

011 665 506 683 604 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 857 515 683 604

іншим звітним сегментам 012 - - - - - - - - - - - - - -
інші операційні доходи 013 12 014 12 125 - - - - - - - - - - - 12 014 12 125
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Фінансові доходи звітних 
сегментів

020 716 656 - - 716 656

з них:
доходи від участі в капіталі, 
які безпосередньо стосую’ься 
звітного сегмента

021 - - - - - - - - - - - - - -

інші фінансові доходи 022 716 656 - - - - - - - - - - - 716 656
Інші доходи 030 188 118 - - - - - - - - - - - - 188 118
Усього доходів звітних 
сегментів

040 678 424 696 503 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 870 433 696 503

Нерозподілені доходи 050 X X X X X X X X X X X X - - - -

з них:
доходи від операційної 
діяльності

051 X X X X X X X X X X X X - - -

фінансові доходи 052 X X X X X X X X X X X X - - - -

Вирахування доходів від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) іншим звітним 
сегментам

060 - - - - - - - - - - - - - - -

Усього доходів підприємства 
(р. 040 +р. 050-р. 060)

070 678 424 696 503 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 870 433 696 503

2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної 
діяльності

080 484 475 551 693 40 588 - 45 072 - 50 382 - - - - - - - 620 517 551 693

з них: собівартість 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг): 
зовнішнім покупцям

081 484 475 551693 40 588 - 45 072 50 382 - - - - - - - 620 517 551 693

іншим звітним сегментам 082 - - - - - - - - - - - - - - - -
Адміністративні витрати 090 15 538 11013 - 51 - - - - - - - - - 15 589 11 013
Витрати на збут 100 55 184 48 540 2 408 - 5 214 - 4 400 - - - - - - 67 206 48 540
Інші операційні витрати 110 22 121 5 476 - - - - - - - - - - - - 22 121 5 476
Фінансові витрати звітних 
сегментів

120 646 - - - - - - - - - - - - 646
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і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

з них: втрати від участі в 
капіталі, які безпосередньо 
можна віднести до звітного 
сегмента

121 - - - - - - - -

Фінансові витрати 122 646 - - - - - - - - - - - - 646 -
Інші витрати 130 - - - - - - - - - - - - -
Усього витрат звітних 
сегментів

140 577 964 616 722 42 996 - 50 337 - 54 782 - - - - - - - 726 079 616 722

Нерозподілені витрати 150 X X X X X X X X X X X X 26 070 14 361 26 070 14 361

з них: адміністративні, збутові 

та інші витрати операційної 
діяльності, не розподілені на 
звітні сегменти

151 X X X X X X X X X X X X - - - -

фінансові витрати 152 X X X X X X X X X X X X - - -
податок на прибуток 154 X X X X X X X X X X X X 26 070 14 361 26 070 14 361
Вирахування собівартості 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) іншим 
звітним сегментам

160 - - - - - - - - - - - - - - - -

Усього витрат підприємства 
(р. 140-р. 150-р. 160)

170 577 964 616 722 42 996 - 50 337 - 54 782 - - - - - 26 070 14 361 752149 631 083

3. Фінансовий результат 
діяльності сегмента 
(р. 040-р. 140)

180 100 460 79 781 11 741 - 11959 - 20 194 - - - - - - - 144 354 79 781

4. Фінансовий результат 
діяльності підприємства 
(р.070-р. 170)

190 100 460 79 781 11 741 - 11959 - 20 194 - - - - - -26 070 -14 361 118 284 65 420

5. Активи звітних сегментів 200 383 842 325 959 3 051 - 5 397 - 5 686 - - - - - - - 397 976 325 959
з них:
готова продукція

201 3 251 2 946 - - 21 - 282 - - - - - - - 3 554 2 946

незавершене виробництво 202 195 867 141 001 3 051 - 5 376 - 5 404 - - - - - - - 209 698 141 001

дебіторська заборгованість 203 131 932 123 708 - - - - - - - - - - - 131932 123 708

ІНШІ 204 51691 57 023 - - - - - - - - - - - - 51 691 57 023
товари 205 1 101 1281 - - - - - - - - 1 101 1 281
Нерозподілені активи 220 X X X X X X X X X X X X - - - -
з них: 221 X X X X X X X X X X X X - - - -

222 X X X X X X X X X X X X - - - -
223 X X X X X X X X X X X X - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
224 X X X X X X X X X X X X - - - -

Усього активів підприємства 230 383 842 325 959 3 051 - 5 397 - 5 686 - - - - - - 397 976 325 959

6. Зобов’язання звітних 
сегментів

240 126 975 147 242 - - - - - - - - - - - 126 975 147 242

з них:
Відстрочені податкові 
зобов'язання

241 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -

Кредиторська заборгованість 242 114 338 82 373 - - - - - - - - - - - 114 338 82 373

Інші поточні зобов'язання 243 12 636 64 869 - - - - - - - - - - 12 636 64 869
244 - - - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені зобов’язання 260 X X X X X X X X X X X X - - - -

з них: 261 X X X X X X X X X X X X - - - -
262 X X X X X X X X X X X X - - - -
263 X X X X X X X X X X X X - - -
264 X X X X X X X X X X X X - - - -

Усього зобов'язань 
підприємства 
(р. 240’ о. 260)

270 126 975 147 242 - - - - - - - - - - - 126 975 147 242

7. Капітальні інвестиції 280 1461 1412 - - - - - - - - - - - - 1461 1412

8. Амортизація необоротних 
активів

290 985 733 - - 1 - 12 - - - - - - - 998 733

II. Показники за допоміжними звітними географічно збутовий сегментами 
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені 
статті

Усього
Київ + Україна Харків Львів Одеса

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

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

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

300 665 506 683 604 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 857 515 683 604

Балансова вартість активів 
звітних сегментів

310 383 842 325 959 3 051 - 5 397 - 5 686 - - - - - - - 397 976 325 959

Капітальні інвестиції 320 1461 1412 - - - - - - - - - - - 1461 1412
330 - - - - - - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - - - - -



Товариство з обмеженою відповідальністю «Депс Телеком»

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

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені 
статті

Усього
Київ + Україна Харків Львів Одеса

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

Звітний 
рік

Минулий 
рік

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

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

350 665 506 683 604 54 737 - 62 296 - 74 976 - - - - - - - 857 515 683 604

Балансова вартість активів 
звітних сегментів

360 383 842 325 959 3 051 - 5 397 - 5 686 - - - - - - 397 976 325 959

Капітальні інвестиції 370 1461 1412 - - - S - - - - - - 1 461 1412
380 - - - - - - - X / ' - - - - - - - -
390 - - ■ --------- - - - Z / - - - - - - -
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Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПС ТЕЛЕКОМ" 
вул. Маричанська, 18, м. Київ, 03040, Україна, Тел,: +380 44 390 60 94

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік (доповнення)
1. Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» (надалі «Компанія») було засновано 18 жовтня 
2017 року.
Господарська діяльність Компанії охоплює декілька видів діяльності, основними є:
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для 
приймання записування відтворювання звуку й зображення;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.
Компанія займає лідируючу позицію на Українському ринку серед компаній постачальників якісного 
обладнання для вітчизняних Інтернет провайдерів, операторів кабельного телебачення, інтеграторів, 
інсталяторів та дилерів. Основний напрямок діяльності Компанії - це дистрибуція телекомунікаційного 
обладнання та кабельно-провідникової продукції.
Компанія постачає телекомунікаційне обладнання, яке виробляється відповідно до технологічних регламентів, 
технологій виробництва, санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.
В Компанії функціонує система забезпечення якості та багаторівневий контроль якості товарів.
В 2020 році виділяються такі напрямки діяльності Компанії:
- дистрибуція волоконно-оптичного кабелю, де основні гравці в цьому сегменті місцеві кабельні заводи. 
Компанія є найбільшим імпортером волоконно-оптичного кабелю ї займає близько 22% ринку;
- дистрибуція кабельно-провідникової продукції (коаксіальний кабель, звита пара, сигнальний кабель). Доля 
ринку Компанії в цьому сегменті біля 15%;
- дистрибуція активного телекомунікаційного обладнання серверне обладнання, сховища, маршрутизатори, 
комутатори, обладнання для PON-мереж та інші). В портфоліо Компанії є тільки частина згаданого вище 
обладнання: обладнання PON-мереж та комутатори. Тому частка Компанії в цьому сегменті ринка невелика, 
близько 3,5%;
- дистрибуція пасивного телекомунікаційного обладнання. Основні продукти Компанії в цьому сегменті - це 
пасивні елементи волоконно-оптичних мереж. Ринкову долю можна оцінити в 15%.
Станом на 31 грудня 2020 року 100% Статутного капіталу Компанії належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ІНВЕСТ». •
Середня чисельність працівників протягом 2020 року становила 88 осіб.
Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маричанська, будинок №18, 
офіс 115.
2. Економічне середовище, у якому Компанія проводить свою діяльність
Економіка України продовжувала в 2020 році демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. За 
даними Європейської Асоціації український бізнес через пандемію COVID-19 втратив від 50% до 75% доходу, що 
є критичним показником. Але ситуація в української економіці станом на кінець року трохи покращилася в 
порівнянні з 2019 роком.
За даними Державної служби статистики в 2020 році спостерігалося коливання рівня падіння ВВП України від 
1,3% в першому кварталі до 11,4% у другому кварталі, з 3,5% в третьому кварталі до 2% наприкінці року. 
Внутрішня торгівля суттєво притримала вітчизняну економіку від стрімкого падіння впродовж кризового 
2020 року. ВВП України впав би за 2020 рік в середньому не на 4,5%, а значно нижче. Оптова та роздрібна
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень) 

торгівля стала абсолютним лідером зі збільшення свого внеску у загальний ВВП країни в 2020 році. За 
підсумками року ця галузь одноосібно всупереч кризі в економіці, сформувала на 22 млрд. грн. більше 
валового продукту, аніж за попередній рік.
У незначний «плюс» спрацювала також трійця інших, поки що менш динамічних, локомотивів вітчизняний 
економіки. Ними стали будівництво, телекомунікації та сектор управління та оборони. Втрьох вони внесли до 
ВВП країни на 14 млрд. грн. більше продукту, ніж за аналогічний попередній період.
Хоча слід визначити, що й посеред тих галузей, які трохи пригальмували в кризу, у другому півріччі почала 
вирізняться ще одна група: нерухомість, електроенергетика та добувна промисловість. Перша зросла на 4%, а 
дві інших вже практично вийшли на минулорічні показники. Проте варто зауважити, що такий результат 
завдячує не так високим показникам виробництва, як низький базі порівняння. Так зростання в 
електроенергетиці становило 15,8%, що викликано передусім холоднішими погодними умовами порівняно з 
груднем 2019 року. А слабкі виробничі показники 2019 року забезпечили зростання видобутку металевих руд 
одразу на 20%. Незважаючи на зростання наприкінці року, українська промисловість завершила минулий рік 
скороченням виробництва на 5,2%.
Таким чином, економіка України в 2020 році виявилася більш стійкою до кризи, ніж очікувалося наприкінці 
першого кварталу 2020 року, коли розпочалася пандемія COVID-19. Основними чинниками її задовільної 
живучості можливо вважати стійкість споживчого попиту в країні та сприятливу зовнішню цінову кон'юнктуру.
3. Фінансова звітність
Фінансова звітність Компанії базується на даних бухгалтерського обліку і складається відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України і 
зареєстрованих Міністерством юстиції України, які діють на дату складання фінансової звітності, та вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що стосуються складання фінансової 
звітності. Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2020 року та за період з 1 січня по 31 грудня 
2020 року.
Фінансова звітність складена з метою надання користувачам повної, правдивої та достовірної інформації про 
показники статей звітності, фінансовий стан, результати діяльності.
Надана в Додатках фінансова звітність відображає інформацію про формування статей звітності, фінансовий 
стан, результати діяльності Компанії та містить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом 31 грудня 2020 року (форма 1), Додаток №1;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2), Додаток №2;

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3), Додаток №3;
Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4), Додаток №4;
Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма №5);
Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма №6).

Фінансова звітність складена в національної валюті України - тривні. Всі суми відображені в тисячах гривень, 
крім випадків, де зазначено інше.
Звітним періодом є календарний рік. Звітним періодом для подання звітності є календарний квартал.
4. Облікова політика
Формування статей Балансу (форма 1) проведено з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за такими принципами 
облікової політики:
- Активи відображаються в обліку за умови отримання Компанією економічних вигід у майбутньому;
- При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться нарахування 100% 
зносу з відображенням у складі витрат операційної діяльності;
- Дебіторська заборгованість визнається активом за умови існування можливості отримання Компанією
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майбутніх економічних вигод, а також, якщо її оцінка може бути достовірного визначена;
При продажу запасів та іншому вибутті, їх оцінка здійснюється за методом ФІФО;
Зобов'язання визнаються за умови, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;
- Дохід визначається в момент надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників);
- Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподіл власниками).
При оцінці статей фінансової звітності використовується підхід доходи-витрати, наслідуючи який мета оцінки 
активів зводиться до забезпечення розрахунку валового прибутку від основної діяльності та прибутку від решти 
операцій. Прибуток визначається як різниця між сукупними доходами звітного періоду й оцінкою придбання 
всіх відповідних їм витрат. Немонетарні активи оцінюються за вартістю придбання, поки вони не списуються на 
виграти і не зіставляються з доходами певного періоду. Монетарні активи оцінюються за чистою вартістю 
реалізації.
Для оцінки статей фінансової звітності використовується оцінка за історичною (фактичною) собівартістю, за 
якою актив відображається за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою 
вартістю компенсації на момент їх придбання. При цьому, еквіваленти грошових коштів — це короткострокові 
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових КОШТІВ І ЯКІ 
характеризуються не значним ризиком зміни вартості;
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 
28.02.2021р.
5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи обліковуються Компанією за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, 
інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 
використання за призначенням.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих 
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню 
первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Нематеріальні активи Компанії, що обліковуються на балансі включають комп'ютерне програмне забезпечення.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, 
який встановлений Компанією та зазначається в Наказах при введенні в експлуатацію нематеріальних активів. 
Зокрема, для комп'ютерного програмного забезпечення строк корисного використання складає 1-2 роки. 
Перелік термінів амортизації за видами нематеріальних активів наведений у таблиці:

Групи Метод нарахування Строк дії права 
користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право 
користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, 
геологічною та іншою інформацією про природне середовище)

Прямолінійний метод
Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною 
ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду 
приміщень тощо)

Прямолінійний метод
Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Прямолінійний метод
Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа
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6. Основні засоби

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, 
компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Прямолінійний метод

Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, 
художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для 
електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), 
фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Прямолінійний метод

Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, 
використання економічних та інших привілеїв тощо) Прямолінійний метод

Відповідно до 
правовстановлюючого 
документа

Компанія обліковує основні засоби за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.
Первісна вартість основних засобів включає суми, що були сплачені постачальникам активів (за вирахуванням 
непрямих податків), витрати на встановлення та налагодження основних засобів, вартість підготовки. Первісна 
вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням активів, що призводить до 
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів.
Витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування відображаються в витратах звітного періоду. 34
Амортизація кожної групи основних засобів розрахується з використанням прямолінійного методу протягом 
строку корисного використання.

Група Найменування групи Найменування підгрупи
Метод 

нарахування 
амортизації в БО

Строк 
корисного 

використання 
в БО, місяців

Строк корисного 
використання в 

ПО, місяців

1 група Земельні ділянки Земельні ділянки Прямолінійний 0 0

2 група

Капітальні витрати на 
поліпшення земель, не 
пов'язані з 
будівництвом

Капітальні витрати на 
поліпшення земель, не 
пов'язані з 
будівництвом

Прямолінійний 180 180

3 група
Будівлі Будівлі власні Прямолінійний 240 240
Споруди Споруди Прямолінійний 180 180
Передавальні пристрої Передавальні пристрої Прямолінійний 120 120

4 група Машини та 
обладнання

Машини та обладнання Прямолінійний 36 36
Інформаційні системи, 
комутатори, 
маршрутизатори, 
модулі та інша 
електронно- 
розрахункова техніка

Прямолінійний 24 24

5 група Транспортні засоби Транспортні засоби Прямолінійний 60 60

6 група Інструменти, прилади, 
інвентар, меблі

Інструменти, прилади, 
інвентар, меблі Прямолінійний 48 48

9 група Інші основні засоби Інші основні засоби Прямолінійний 144 144

11 група
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

100% в місяці 
придбання

100% в місяці 
придбання

12 група Тимчасові (не титульні 
споруди)

Тимчасові (нетитульні 
споруди) Прямолінійний 60 60

В 2020 році в експлуатації були активи, по яким є нарахування 100% амортизаційної вартості. Загальна вартість
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таких активів складається із вартості малоцінних необоротних матеріальних активів, по яким амортизація 
нараховується 100% при введенні в експлуатацію, на суму 707 тис. грн.
Малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 26 тис. грн., які мають 100% амортизації було списано 
наприкінці року з обліку Компанії тому, що їх термін використання вже закінчився та їх використання не 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод.
7. Капітальні інвестиції
В грудні 2020 року Компанія здійснила капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (розробка архітектурної 
концепції за адресою: Маричанська, буд.18) на суму 464 тис. грн. Фінансових витрат, включених до капітальних 
інвестиції станом на 31 грудня 2020 року, немає.
8. Фінансові інвестиції
Фінансових інвестиції протягом 2020 року не було. Станом на 31 грудня 2020 року фінансові інвестиції відсутні.
9. Фінансові інструменти
Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- дебіторська заборгованість за розрахунками по авансам;

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- інша поточна дебіторська заборгованість;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

грошові кошти та їх еквіваленти;
- короткострокові кредити банків;

інші поточні зобов'язання.
Фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається в балансі, якщо Компанія є стороною-укладачем 
угоди щодо фінансового інструмента. Безумовні права вимоги і зобов'язання визнаються фінансовими 
активами і фінансовими зобов'язаннями, якщо за умовами контракту Компанія має право на отримання 
грошових коштів або бере на себе зобов'язання сплатити грошові кошти.
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із 
справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям 
фінансового інструмента.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань дорівнює їх балансової вартості. Балансова вартість 
фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо 
можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків.
Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті реалізації товарів та послуг Компанією, вважається 
дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу і визнається за чистою реалізаційною 
вартістю.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти на рахунках в банках.
Для Компанії існує ймовірність настання подій, пов'язаних з кредитним, валютним, ринковим ризиками та 
ризиком ліквідності.
Кредитний ризик
Грошові кошти Компанії на 100% розміщуються у фінансових закладах тому, що фінансові заклади мають 
мінімальний ризик дефолту в момент передачі на зберігання.
Також кредитний ризик пов'язаний з продажем товарів та послуг з відстроченням платежу та інших операції з 
контрагентами, при яких виникають фінансові зобов'язання. Покупці, які отримують відстрочення платежу, 
повинні пройти перевірку на платоспроможність. Компанією виконується політика роботи з дебіторською 
заборгованістю, формуються резерви для покриття збитків від непогашеної заборгованості.
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Максимальний розмір кредитного ризику дорівнює вартості грошових коштів та їх еквівалентів, вартості 
дебіторської заборгованості.
Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик потенційних збитків внаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют.
Ринковий ризик

Ринковий ризик пов'язаний в першу чергу із втратами пандемії COVID-19, яка спричинила зниження попиту на 
внутрішньому та зовнішньому ринку, коливання цін на товари, як при закупівлі, так і при реалізації товарів, існує 
також ризик відсутності потрібних товарів на ринку. Для його зменшення Компанією проводяться дії за 
напрямками управління: планування діяльності на рік; підписання контрактів з фіксацією цін та основних умов 
поставки з усіма основними постачальниками; диверсифікація постачальників; формування товарних запасів 
для забезпечення безперебійної діяльності.
Ризик ліквідності
Метою Компанії є підтримання безперервності і гнучкості фінансування за рахунок надходжень грошових 
коштів від продажу телекомунікаційного обладнання та надання послуг.
Компанія проводить постійний контроль розміру запозичень, аналізує термін давності своїх активів і 
зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних оплат різних фінансових інструментів. Також 
передбачена можливість швидкого залучення банківського кредиту.
Фінансові інструменти станом на 31 грудня 2020 року розподіляються по валютам майбутніх надходжень та 
оплат таким чином (тис. грн.):

Найменування показника Українська гривня Американський долар Всього
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 81121 5 885 87 006

Інша поточна дебіторська
заборгованість

8 505 - 8 505

- Розрахунки з іншими дебіторами (в 
національній валюті) 8 505 - 8 505

Дебіторська заборгованість з бюджетом 33 - 33
Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами

3 733 32 655 36 388

Грошові кошти та їх еквіваленти 11 874 39 817 51691
Всього фінансові активи 105 266 78 357 183 623

Найменування показника Українська гривня Американський 
долар Евро Всього

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

14 775 78 889 278 93 942

Поточна кредиторська заборгованість 
за одержаними авансами

3 487 - - 3 487

Всього фінансові зобов'язання 18 262 78 889 278 97 429

Визнані фінансові активи і фінансові зобов'язання вказані за їх справедливою вартістю.
10. Оренда
Оренда основних засобів, за якої всі ризики та вигоди від володіння залишаються за орендодавцем, 
класифікується як операційна оренда. Платежі з операційної оренди відносяться за рахунок прибутків та збитків 
рівними частинами протягом періоду оренди. Компанія відображає одержаний в оренду актив за 
справедливою вартістю активу.
Станом на 31 грудня 2020 року в Компанії у використанні с орендовані основні засоби (офісні та складські
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приміщення) за умовами операційної оренди. Відповідно до договору з орендодавцем Компанія повинна 
використовувати приміщення для цілей розміщення свого офісу та складу. Згідно інформації від орендодавця 
балансова вартість цих приміщень на дату приймання-передачі складає 5 171 тис. грн.
Майбутні мінімальні платежі за контрактами з оперативної оренди нерухомості є такими, в тис. грн.:

Період На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2020 року
До 1 року 504 727
1-5 років - -
Більше 5 років - -
Разом 504 727

Станом на 31 грудня 2020 року в Компанії у використанні є орендовані основні засоби (офісні та складські 
приміщення) за умовами операційної оренди, які розташовані в регіонах країни (м. Львів, м. Одеса, м. Харків). 
Орендні платежі в регіонах, що підлягають сплаті Орендарем протягом строку оренди наведені в таблиці 
(тис. грн.):

Види оренди Оренда в м. Львів Оренда в м. Одеса Оренда в м. Харків

Період оренди Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний 
платіж

Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний 
платіж

Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний 
платіж

січень 2020 року 12 12 31 31 7 7
лютий 2020 року 12 12 31 31 7 7
березень 2020 року 12 12 31 31 7 7
квітень 2020 року 12 12 31 31 7 7
травень 2020 року 12 12 31 31 7 7
червень 2020 року 12 12 31 31 7 7
липень 2020 року 12 12 31 31 7 7
серпень 2020 року 12 12 31 31 7 7
вересень 2020 року 12 12 31 31 7 7
жовтень 2020 року 12 12 31 31 7 7
листопад 2020 року 12 12 31 31 7 7
і рудень 2020 року 13 13 31 31 7 7
Разом: 145 145 375 375 84 84

Крім того, станом на 31 грудня 2020 року в Компанії у використанні є орендовані основні засоби (складське 
обладнання, інше обладнання) за умовами операційної оренди. Відповідно до договору з орендодавцями, 
Компанія повинна використовувати активи для цілей господарської діяльності та з метою реклами Компанії. 
Згідно інформації від орендодавців балансова вартість цих активів на 31 грудня 2020 року складає 375 тис. грн.
Майбутні мінімальні платежі за контрактами з операційної оренди рухомого майна є такими, в тис. грн.:

Період На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2020 року
До 1 року 34 35
1-5 років - -
Більше 5 років - -
Разом 34 35

Відповідно до чинних орендних угод з оренди нерухомості, вартість орендної плати визначається в залежності 
від кількості орендованих квадратних метрів та договірної ціни, в розрахунку за 1 квадратний метр. Розмір 
орендної плати не включає плату за електричну енергію, теплову енергію та інші комунальні витрати, крім 
плати за доступ до комунікацій, яким обладнане орендоване приміщення, плати за доступ до мережевих 
ресурсів та телефонної мережі.
Вартість оренди рухомого майна (складського, інтерактивного та іншого обладнання) складається в залежності 
від часу використання майна та вартості доби оренди майна, яка відповідає ринковим умовам попиту.
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Наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо зміни цін договором 
оренди не передбачено. Будь-які обмеження, орендними угодами не передбачені.
Орендні платежі, що підлягають сплаті Орендарем протягом строку оренди наведені в таблиці (тис. грн.):

Види оренди Оренда нерухомості Оренда навантажувача Оренда обладнання

Період оренди Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний платіж

Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний платіж

Сума 
операції

в т.ч.
мінімальний 

орендний платіж
січень 2020 року 504 504 26 26 39 39
лютий 2020 року 541 541 26 26 39 39
березень 2020 року 541 541 26 26 39 39
квітень 2020 року 541 541 26 26 39 39
травень 2020 року 541 541 26 26 39 39
червень 2020 року 541 541 26 26 39 39
липень 2020 року 738 738 26 26 39 39
серпень 2020 року 738 738 26 26 40 40
вересень 2020 року 738 738 26 26 40 40
жовтень 2020 року 727 727 26 26 40 40
листопад 2020 року 727 727 26 26 40 40
грудень 2020 року 727 727 26 26 40 40
Разом: 7 604 7 604 312 312 473 473

Компанія надавала в звітному періоді в операційну оренду автотранспорт, балансова вартість якого складає 
483,3 тис.грн. Відповідно до договору, Орендатор повинен підтримувати робочий стан активу і 
використовувати його відповідно до технічних умов експлуатації.
Майбутні мінімальні платежі за договорами з операційної оренди рухомого майна с такими, в гис. грн.:

Період На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2020 року
До 1 року 23 40
1-5 років - -
Більше 5 років - -
Разом__________________________________________ 23 40

Орендні платежі, що підлягають отриманню Орендодавцем протягом строку оренди наведені в таблиці 
(тис. грн.):

Види оренди Оренда нерухомості Оренда автотранспорту Оренда обладнання

Період оренди Сума 
операції

в т.ч.
мінімальний 

орендний платіж

Сума 
операції

в т.ч.
мінімальний 

орендний платіж

Сума 
операції

в т.ч. 
мінімальний 

орендний платіж
січень 2020 року - 20 20
лютий 2020 року - 23 23
березень 2020 року - 22 22
квітень 2020 року - 11 11
травень 2020 року - 14 14
червень 2020 року - 26 26
липень 2020 року - 29 29
серпень 2020 року 19 19
вересень 2020 року - 26 26 -
жовтень 2020 року - 22 22 -
листопад 2020 року - 23 23 -
грудень 2020 року - 17 17 -
Разом: 0 0 252 252 0 0
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11. Доходи і витрати

Виручка (дохід) признається в тому випадку, коли існує ймовірність того, що в результаті операції відбудеться 
збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід 
визнається, коли покупцеві передані ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари або продукцію та 
Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованими запасами.
Процентний дохід визнається за методом нарахування в тому випадку, коли його отримання не є сумнівним.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням 
зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для якого вони 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображається у складі витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Собівартість реалізованих запасів може складатися із:

собівартості імпортованих запасів;
витрат на доведення запасів до стану, придатного для використання або продажу.

Собівартість реалізованих послуг може складатися із:
- собівартість використаних додаткових послуг інших постачальників.
Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати Компанії, пов'язані із запозиченнями. Фінансові 
витрати визнаються витратами того звітного періоду, до якого вони відносяться, окрім випадків капіталізації 
фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу. Капіталізація фінансових витрат 
застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися 
витрати на створення кваліфікаційного активу.
Операції в іноземний валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом 
перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата 
визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Курсові візниці, які виникають внаслідок операцій в іноземній валюті, обліковуються за результатами транзакції 
на момент здійснення із застосуванням курсів, які діяли на дату здійснення транзакції.
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей від операційної 
діяльності відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).
Курсові різниці від перерахунку монетарних статей від інвестиційної та фінансової діяльності відображаються у 
складі інших доходів (витрат).
Курсові різниці, які виникають внаслідок різниць між комерційною та ефективною ставками на момент 
купівлі/продажу валюти, обліковуються як доходи (витрати) від операцій купівлі/продажу іноземної валюти.
Інші операційні доходи (рядок 2120 звіту про фінансові результати), тис. грн.

Найменування показника 2020 рік 2019 рік
Дохід від операційної курсової різниці за валютними операціями 10 744 11 118
Дохід від реалізації необоротних активів -
Дохід від реалізації нематеріальних активів 
Інші доходи 1 270 1007
Разом: 12 014 12 125

Інші фінансові доходи (рядок 2220 звіту про фінансові результати), тис. грн.
Найменування показника 2020 рік 2019 рік
Відсотки від розміщення грошових коштів на депозитному рахунку 716 656
Разом: 716 656
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Інші операційні витрати (рядок 2180 звіту про фінансові результати)
Найменування показника 2019 рік 2019 рік
Виграти від операційної курсової різниці по валютним операціям 19 654 4 470
Витрати на створення резерву сумнівних боргів 841 -
Списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів - -
Собівартість реалізованих необоротних активів - -
Собівартість реалізованих оборотних активів - -
Витрати від списання оборотних активів за результатами інвентаризації 29 50
Штрафні санкції 4 1
Інші витрати 1593 955
Разом: 22 121 5 476

12. Грошові кошти
Грошових коштів та їх еквівалентів, використання яких обмежено, в 2020 році, а також станом на 31 грудня 
2020 року немає.
13. Забезпечення та резерви
Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його 
виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за 
найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафу, пені) за 
невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами дд 
на його виконання та доходами (витратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації 
витрат від виконання обтяжливого контракту.
Укладання і виконання будівельних контрактів в 2020 році не було.
Компанія сплачує на користь своїх співробітників єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування до Державного Пенсійного фонду. Внесок Компанії розраховується від нарахованої заробітної 
плати та інших заохочувальних виплат її працівників та включається до витрат того періоду, якого він стосується. 
Станом на 31 грудня 2020 року Компанія створила забезпечення (резерв) для відшкодування майбутніх витрат, 
пов'язаних з оплатою праці та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати в 
сумі 961 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 року сума забезпечення (резерву) для відшкодування майбутніх 
витрат на оплату відпусток працівникам та витрат на оплату єдиного соціального внеску, що нараховується на 
такі виплати складала 731 тис. грн.
Резерв на оплату відпусток працівникам сформований під забезпечення оплати чергових відпусток, що 
зароблені працівниками Компанії, але не використані у звітному періоді і будуть використані у наступних 
періодах.
Крім того, станом на 31 грудня 2020 року сформований резерв під знецінення запасів внаслідок псування, 
старіння або втрати первісної очікуваної економічної вигоди на суму 809 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 
року сума забезпечення (резерву) під знецінення запасів внаслідок псування, старіння або втрати первісної 
очікуваної економічної вигоди складала 490 тис. грн.
Також на 31 грудня 2020 року сформовано забезпечення (резерв) сумнівних боргів в розмірі 841 тис. грн., який 
створюється з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Він коригує дебіторську 
заборгованість до її чистої реалізаційної вартості, дозволяє Компанії показати, що відповідна сума не може бути 
стягнута з дебіторів. Таким чином, в умовах ризику неплатоспроможності покупців, Компанія попереджає 
виникнення витрат від сумнівної дебіторської заборгованості.
14. Запаси
Запаси обліковуються за первісною вартістю. Сума транспортно-заготівельних витрат, понесених у зв'язку з 
придбанням запасів, збільшує їх вартість і може бути розподілена між номенклатурою придбаних запасів або 
пропорційно, або по об'єму/кількості запасів.
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Переоцінка запасів за чистою вартістю реалізації, яка є очікуваною ціною продажу в ході звичайної діяльності за 
вирахуванням очікуваних витрат, необхідних для продажу, не здійснюється.
Оцінка вибуття матеріалів, палива, запасних частин, інших матеріалів, товарів здійснюється за методом ФІФО.
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) обліковуються лише за кількістю 
номенклатури, якій присвоюється унікальний ідентифікатор.
15. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх 
економічних вигод та її сума може бути достовірно визначена. Дебіторська заборгованість визнається та 
обліковується Компанією за первісною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів визнається за наявності об'єктивних свідчень того, що Компанія не зможе стягнути 
заборгованість. Він розраховується на основі аналізу платоспроможності окремих боржників за методом 
абсолютної суми сумнівної заборгованості. Резерв сумнівних боргів розраховується щорічно.
Станом на 31.12.2020р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складається з боргу покупців за 
відвантажені товари, авансів виданих та поворотної фінансової допомоги.
Станом на 31.12.2020р. є дебіторська заборгованість з пов'язаними особами Компанії на суму 14 290,8 тис. грн., 
а саме з:
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ» - 9 623 тис. грн.
За відвантажені товари на суму - 4 718 тис. грн.
По поворотної фінансової допомозі - 4 905 тис. грн.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ЮА» - 1 052,4 тис. грн.
За відвантажені товари - 1 052,4 тис. грн.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС УКРАЇНА» - 2 500 тис. грн.
По поворотної фінансової допомозі - 2 500 тис. грн.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОТЕХНІКА» - 1 115,4 тис. грн.
За відвантажені товари - 15,4 тис. грн.
По поворотної фінансової допомозі - 1 100 тис. грн.
Заборгованості на 31 грудня 2020 року з EURASIA TELECOM Sp. z о.о. по авансам виданим в період, коли 
нерезидент був з Компанією пов'язаною особою, немає.
Безнадійна заборгованість понад суму Резерву сумнівних боргів, в разі її виявлення, списується та визнається 
витратами Компанії того звітного періоду, в якому вона була виявлена.
16. Нестачі і втрати від псування цінностей
За результатами інвентаризації 2020 року було виявлено нестач запасів (товарів) на суму 28,7 тис. грн. Винних 
працівників не встановлено.
17. Податок на прибуток
Поточні податкові активи і зобов'язання за звітний і попередній періоди оцінюються за сумою, передбачуваною 
до відшкодування від податкових органів або сплати до податкових органів. Поточний податок на прибуток 
Компанії розраховується у відповідності з українськими правилами оподаткування і визначається, виходячи з 
доходів та витрат, які підлягають оподаткуванню, та включаються в декларацію з податку на прибуток. Ставка 
податку на прибуток в 2019 і 2020 роках склала 18%.
У 2020 році Компанія перерахувала податкові зобов'язання з податку на прибуток за 2019 рік на суму 
З 611,2 тис. грн. в строки, встановлені законодавством для сплати річних податків та зборів і 142,1 тис. грн. по 
уточнюючої декларації з податку на прибуток за результатами аудиторської перевірки за 2019 рік. А податкові
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зобов'язання з податку на прибуток за 2020 рік були сплачені в розмірі 18 732 тис. грн.
Аналіз податку на прибуток наведено нижче, грн.:

Найменування показника 2020 рік 2019 рік
Фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності 
відповідно по П(с)БО 144 353 421 79 780 913

Податкові різниці 1 165 967 474 529
Перерахунок податку на прибуток за минулий період - -0,3
Прибуток до оподаткування 145 519 388 80 255 442
Ставка податку на прибуток 18% 18%
Податок на прибуток 26 193 490 14 445 980

За підсумками 2020 року Компанія провела розрахунок суми поточного і відстроченого податку на прибуток. 
Поточний податок розраховується, виходячи з оподаткованого прибутку за рік. Відстрочений податковий актив 
та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом 
періоду, у якому буде здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.
Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу розрахунку.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових різниць, що підлягають 
оподаткуванню. Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових різниць, що 
підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання оподаткованого прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові 
різниці. 42
Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності майбутнього 
податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для 
списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми 
очікуваного податкового прибутку, відображається методом сторно.
Сума відстроченого податкового активу розрахована за наступними статтями фінансової звітності, грн.:

Відстрочені податкові активи/зобов'язання за статтями 2020 рік 2019 рік
Необоротні активи -1 058 - 257
Резерви 58 729 0
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 151436 85 672
Відстрочені податкові активи 209 107 85 415

Податок на прибуток у фінансовій звітності відображено наступним чином, грн.:
Найменування показника 2020 рік 2019 рік
Поточний податок на прибуток 25 984 383 14 360 565
Відстрочений податок 209 107 85 415
Разом 26 193 490 14 445 980

Різниці між доходом з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на застосовану ставку податку на 
прибуток пояснюється наявністю доходів, що не були враховані для збільшення бази обрахування податку на 
прибуток.
18. Використання амортизаційних відрахувань
В 2020 році 100% амортизаційних відрахувань було направлено на придбання та поліпшення необоротних 
активів.
19. Умовні зобов'язання
Українське законодавство та регулювання, які стосуються оподаткування та здійснення операційної діяльності, в 
тому числі валютного та митного контролю продовжує розвиватись. Законодавчі та регуляторні акти не завжди 
чітко сформовані та їх тлумачення залежить від поглядів точки зору місцевих, регіональних та національних 
адміністрацій, інших урядових органів влади та податкових органів. Випадки протиріч та розходжень не є 
рідким явищем.
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Компанія вважає, що повністю дотримується всіх законодавчих актів і здійснило виплату та нарахування всіх 
необхідних податків та зборів. У разі значної вірогідності ризику відтоку ресурсів, Компанія здійснює 
нарахування, спираючись на оцінки Керівництва.
Крім того, Керівництво вважає, що цінова політика Компанії ґрунтується на ринкових умовах, оскільки воно 
запровадило процедури внутрішнього контролю для забезпечення відповідності вимогам законодавства.
Умовні зобов'язання не відображаються в фінансової звітності.
20. Зобов'язання, не визнані у фінансової звітності
Майбутні мінімальні платежі за контрактами з оперативної оренди нерухомості є такими, в тис. грн.:

Період На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2020 року
До 1 року 504 778
1-5 років - -
Більше 5 років - -
Разом 504 778

Майбутні мінімальні платежі за контрактами з оперативної оренди рухомого майна є такими, в тис. грн.:
Період На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2020 року

До 1 року 34 35
1-5 років - -
Більше 5 років - -
Разом 34 35

21. Інші зобов'язання
Перелік і суми зобов'язань, що включені до статей Балансу «Інші поточні зобов'язання» в рядку 1690 «Балансу» 
наведено в таблиці (тис. грн.):

Найменування показника На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року
Податковий кредит 364 148
Нараховані відсотки за отриманими кредитами Э
Оіримані поворотні фінансові позики 10 490 63 500
Разом:

22. Інші надходження та витрачання
10 859 63 648

Перелік та суми статей, що включені до рядку 3095 «Інші надходження» Звіту про рух грошових коштів, що 
складений за прямим методом наведені в таблиці (тис. грн.):

Найменування показника за звітний період за аналогічний період 
попереднього року

отримані відсотки на залишок коштів на поточному рахунку 
сума позитивної курсової різниці при купівлі-продажу 
іноземної валюти

625 656

839

отримані помилково перерахованих кошти 450 4517
отримані короткострокові позики
поверненні позичальниками поворотні фінансові допомоги

901 26

інші надходження 155 16
Разом: 2 131 6 055

Перелік та суми статей, що включені до рядку 3190 «Інші витрачання» Звіту про 
прямим методом наведені в таблиці (тис. грн.):

рух грошових що складений за

Найменування показника за звітний період за аналогічний період 
попереднього року

видача підзвітних сум 55 759
від'ємна курсова різниця при купівлі-продажу іноземної 
валюти

- 1 179

www.deps.ua
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повернути помилково перерахованих кошти 450 26
видані короткострокові позики - 4 519
повернути кошті покупцям 766 381
інші витрачання 9 543 4
Разом: 10 814 6 869

До рядку 3205 «Надходження від реалізації необоротних активів» Звіту про рух грошових коштів, що складений 
за прямим методом, включені суми грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок Компанії від покупця за 
продані в 2020 році активи:

Найменування показника за звітний період за аналогічний період 
попереднього року

надходження від продажу необоротних активів в 2018 році - 314
надходження від продажу активів в 2020 році 9 -
Разом: 9 314

До рядку 3260 «Витрачання на придбання необоротних активів» Звіту про рух грошових коштів», що складений 
за прямим методом, включені кошти, витрачені на придбання основних засобів, малоцінних необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів (подовження дії права користування програмами здачі звітності 
та електронного документообігу):

Найменування показника за звітний період за аналогічний період 
попереднього року

придбання основних засобів 829 1 584 44
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів 102 79
придбання нематеріальних активів 52 76
Разом: 983 1739

23. Операції з пов'язаними особами
Пов'язаними сторонами для Компанії є підприємства, які прямо або опосередковано контролюють Компанію, 
або перебувають під спільним контролем керівництва Компанії. Для Компанії в період з 01 січня 2020 року до 
22 травня 2020 року такими є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ЮА», ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОТЕХНІКА», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ІНВЕСТ», EURASIA TELECOM Sp. z о.о.
В 2020 році Компанія у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ЮА»:

• Придбала товарів, робіт, послуг і необоротних активів на суму 3 994 тис. грн., що складає 1% від загальної 
суми обсягу операцій з пов'язаними особами;
• Відвантажила товарів та надала послуг з оренди автотранспорту, складського обслуговування на суму
5 343 тис. грн., що складає 1,3% від загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами;
• Компанією протягом 2020 року було отримано від Позичальника короткострокові фінансові допомоги на 
суму 63 350 тис. грн., що складає 15,4% від загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами;
• Компанію в 2020 році було повернуто отриманих раніше позик на суму 116 360 тис. грн., що складає 28,3% 
від загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами.
В 2020 році Компанія у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ»:

• Придбала товарів, робіт, послуг на суму 2 551 тис. грн., що складає 0,6% від загального обсягу операцій з 
пов'язаними особам;
• Відвантажила товарів на суму 45 138 тис. грн., надала послуг з перемотування кабелю і складського 
обслуговування на суму 419 тис. грн. Обсяг продажу товарів та послуг складає 11,1% від загальної суми обсягу 
операцій з пов'язаними особами;
• Протягом серпня - жовтня 2020 року Компанія отримувала від пов'язаної особи - позичальника частками 
поворотну фінансову допомогу в розмірі 9 160 тис. грн., яку повернула в 4 кварталі 2020 року повністю. Обсяг 
операції складає 2,2% від загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами;
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• В 2020 року Компанія надавала пов'язаній особі - позичальнику декілька фінансових позик на загальну суму 
29 450 тис. грн., які позикодавець - пов'язана особа частково повернула протягом 2020 року в розмірі 26 545 
тис. грн. Обсяг цих операцій склав 13,6% від загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами.
В 2020 році Компанія від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ІНВЕСТ»:
• Отримала послуг на загальну суму 6 599 тис. грн., що складає 1,6% від загальної суми обсягу операцій з 
пов'язаними особами, згідно укладених договорів про надання бухгалтерських послуг, послуг кадрового 
діловодства, послуг супроводження обов'язкового аудиту за 2019 рік, послуг доступу до корпоративних 
мережевих ресурсів, юридичних послуг та послуг системного адміністрування;
• В першому кварталі 2020 року Компанія пов'язана особа - позичальник повернула поворотні 
короткострокові фінансові допомоги на загальну суму 6000 тис. грн., що складає 1,5% від загальної суми обсягу 
с пов'язаними особами.

В 2020 році Компанія від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОТЕХНІКА»:

• Отримала послуг на загальну суму 8 949 тис. грн., що складає 2,2% від загальної суми обсягу операцій з 
пов'язаними особами, згідно укладених договорів про оренду офісних та складських приміщень, оренди 
мінінавантажувачу, оренди обладнання;
• В лютому 2020 року відвантажила пов'язаної особі мережевого обладнання на суму 9,2 тис. грн., а в 
листопаді - обладнання VoIP на суму 15,4 тис. грн., що складає 0,01% від загальної суми обсягу операції з 
пов'язаними особами;
• В 2020 році Компанія надала пов'язаної особі - позичальнику поворотну короткострокову фінансову 
допомогу на загальну суму 1 100 тис. грн., що складає 0,3% від загальної суми обсягу с пов'язаними особами.
В період з 01 січня 2020 року до 22 травня 2020 року (включно) Компанія у EURASIA TELECOM Sp. z о.о:

• Придбало товарів на суму 84 154,6 тис. грн., що є еквівалентом 3 327,8 тис. usd, що складає 20,4% від 
загальної суми обсягу операцій з пов'язаними особами.
В 2020 році для Компанії пов'язаною стороною було ТОВАРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС 
УКРАЇНА». Пов'язаність сторін виникає тому, що сума всіх кредитів (позик), наданої поворотної фінансової 
допомоги від Компанії перевищує суму власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕПС УКРАЇНА» більше ніж у 3,5 разів. При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги 
та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду).
Протягом 2020 року Компанія для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС УКРАЇНА»:

• Продала товарів на суму 43 тис. грн., що складає 0,01% від загальної суми обсягу операції з пов'язаними 
особами;
• Пов'язана особа повернула Компанії поворотну фінансову позику в розмірі 2 619 тис. грн., отриману в 
2019 році;
• Пов'язана особа отримала від Компанії поворотну фінансову допомогу в розмірі 2 500 тис. грн., що складає 
0,6% від загальної суми обсягу між пов'язаними особами.
Станом на 31.12.2020р. є кредиторська заборгованість Компанії перед вказаними підприємствами на загальну 
суму 12 660,7 тис. грн., яка складається саме з заборгованості:
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ» за товари в сумі 221,6 тис. грн.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ЮА» в сумі 10 773,8 тис. грн.
За товари - 283,8 тис. грн.
За поворотну фінансову допомогу - 10 490 тис. грн.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПС ІНВЕСТ» за послуги в сумі 1 261,3 тис. грн.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОТЕХНІКА» за послуги в сумі 404 тис. грн.
Заборгованості на 31 грудня 2020 року перед EURASIA TELECOM Sp. z о.о. за товари, придбані в період, коли
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нерезидент був з Компанією пов'язаною особою, немає.

Основний управлінський персонал Компанії складається з 6-ти осіб. У 2020 році винагорода основного 
управлінського персоналу Компанії складалася з поточної заробітної плати, премії, інших компенсаційних 
витрат, а також внесків до Пенсійного фонду України у загальній сумі 4,49 мли. грн. (у 2019 році - 2,2 млн. грн.). 
Протягом 2020 року інших довгострокових виплат, платежів на основі акції, фінансових позик провідному 
управлінському персоналу не було.
24. Аудиторські та не аудиторські послуги
Незалежним Аудитором Компанії було призначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.С.П. АУДИТ». Вартість аудиторських послуг та інших професійних послуг 
включено до складу адміністративних витрат в 2021 році.
25. Події після звітної дати
Події 2021 року, пов'язані з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, в 
тому числі враховуючи загрозу світової економічної кризи можуть вплинути на подальшу діяльність Компанії. 
Існують певні ризики, пов'язані з цими подіями, а саме:

ризик зменшення обсягу продажів;
- ризик виникнення перебоїв з постачанням товарів;

ризик ліквідності;
ризик захворювання співробітниками компанії на COVID-19.

Для забезпечення мінімізації ризиків, пов'язаних з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та 
обмежувальних заходів, Компанія здійснює наступні заходи:

проводить моніторинг та дослідження ринків збуту та постачальників товарів;
проводить моніторинг, контроль та прогнозування основних показників діяльності компанії;
встановила постійний контроль за станом оборотних активів та взаєморозрахунків з контрагентами; 
проводить підтримку ліквідності компанії;

- організовує контроль та прогнозування ситуації на кредитно-грошовому та валютному ринках;
надає частині співробітників можливість для дистанційної роботи;

- забезпечує співробітників, які працюють в офісі Компанії, необхідними засобами захисту;
організовує доставку співробітників, які працюють в офісі, до місця роботи транспортом Компанії.

В діяльності Компанії в 2021 році можуть виникнути нові обставини, спричинені впливом другої та третьої хвилі 
пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, а саме:

для 80% працівників Компанії може бути введений дистанційний режим роботи;
можливе скорочення ділової активності Компанії (відміна участі в виставках, конференціях, спричинена
запровадженням карантинних та обмежувальних заходів).

Компанія планує здійснювати безперервну діяльність щонайменше 12
Компанія оцінює вплив пандемії COVID-19 на фінансовій стан та 
рівні 2020 року з можливим погі 
COVID-19 суттєво не вплине.

Директор

Головний бухгалтер

Лебедев Геннадій Анатолійович

Кузнецова Ольга Володимирівна
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» (надалі - 
Компанія) було засновано 18 жовтня 2017 р. згідно Протоколу загальних зборів 
учасників від 18 жовтня 2017 р. № 1.

ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» займає лідируючу позицію на українському ринку 
серед компаній постачальників якісного обладнання для вітчизняних Інтернст 
провайдерів, операторів кабельного телебачення, інтеграторів, інсталяторів та 
дилерів. Основний напрямок діяльності ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» дистрибуція 
телекомунікаційного обладнання та кабельно-провідникової продукції.

Організаційна структура ТОВ «ДЕПС ТЕЛЕКОМ» включає в себе засоби 
розподілу різних видів діяльності між складовими структури та координації 
діяльності цих складових, що використовуються для досягнення цілей. Зважаючи на 
цілі, які ставить перед собою керівництво Компанії, для виконання стратегічних 
планів, пов’язаних з пошуком і постачанням новітнього обладнання а також із 
залученням до співпраці більшої кількості клієнтів, організаційна структура ТОВ 
«ДЕПС ТЕЛЕКОМ» являє собою сукупність підрозділів: основних та 
інфраструктурних.

До складу основних підрозділів входять: департамент збуту, департамент 
маркетингу та департамент логістики. До інфраструктурних підрозділів відноситься 
адміністрація.

Департамент збуту об’єднує підпорядковані підрозділи: відділи збуту, кожен з 
яких відповідає за свій напрямок роботи (з огляду на розподіл за товарними групами 
чи за територіальним місцезнаходженням покупців), а також відділ складу та відділ з 
адміністративної та договірної роботи.

Департамент маркетингу включає в себе відділ реклами та відділи по роботі з 
постачальниками, розподіленими за групами товару.

Департамент логістики складається з підрозділів, які відповідають за доставку 
товару від постачальників до території складу Компанії, а саме з відділу логістики, 
митно-брокерського відділу та аналітично-розрахункового відділу, персонал якого 
проводить розрахунок та оптимізацію вартості доставки товару різними шляхами 
(наземним, повітряним, морським).

Управління Товариством здійснюється згідно статуту Компанії. Вищим органом 
Товариства є Загальні збори учасників. Виконавчим органом Товариства є Директор. 
Директор здійснює поточне керівництво всією діяльністю Компанії. Директор 
Товариства підзвітний Загальним зборам учасників, вправі приймати рішення з будь- 
якого питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних 
зборів учасників. Директор працює на умовах укладеного з ним контракту. У 
контракті також вказуються права, обов'язки і відповідальність лиоектопа пепеп



Компанія постачає телекомунікаційне обладнання, яке виробляється відповідно 
до технологічних регламентів, технологій виробництва, санітарних норм і правил, 
затверджених у встановленому порядку.

Продукція:

• Кабельно-провідникова:
• Обладнання систем безпеки;
• Активне телекомунікаційне обладнання;
• Пасивні компоненти оптичних мереж ;
• Обладнання для кабельного ТБ;
• Вимірювальне, зварювальне обладнання, інструменти та аксесуари;
• Безпровідне обладнання;
• Обладнання для Інтернету речей;
• Телевізійні головні станції;
• Шафи, стійки та елементи СКС.

В Компанії функціонує система забезпечення якості та багаторівневого 
контролю якості продукції, що продається. Спеціалісти Компанії перевіряють якість 
вхідної продукції, стежать за дотриманням усіх норм та вимог до якості в процесі 
виробництва, здійснюють контроль якості виробленої готової продукції.

В 2020 рік є основними напрямки діяльності підприємства були:
• дистрибуція волоконно-оптичного кабелю;
• дистрибуція кабельно-провідникової продукції (без ОК);
• дистрибуція активного телекомунікаційного обладнання;
• дистрибуція пасивного телекомунікаційного обладнання.

1. Дистрибуція волоконно-оптичного кабелю.
Основні гравці в цьому сегменті - українські кабельні заводи. Компанія є 
найбільшим імпортером ВО кабелю ї займає близько 22 % ринку.

2. Дистрибуція кабельно-провідникової продукції (без ОК).
До цієї групи входять: коаксіальний кабель, звита пара, сигнальний кабель. 
Доля ринку Компанії в цьому сегменті 15 %.

3. Дистрибуція активного телекомунікаційного обладнання.
Цей сегмент є дуже великим і представлений багатьма гравцями. До цього 
сегменту можна віднести сервернс обладнання, сховища, маршрутизатори, 
комутатори, обладнання для PON-мереж та інші. В порт фоліо підприємства є 
тільки частина згаданого вище обладнання. А саме: обладнання PON- мереж та 
комутатори. Тому частка в цьому сегменті ринка близько 3,5 %.

4. Дистрибуція пасивного телекомунікаційного обладнання.
Основні продукти в цьому сегменті це пасивні елементи волоконно-оптичних 
мереж. Ринкову долю Компанії можна оцінити в 15%.

Більш детальну інформація щодо опису діяльності наведено у Примітках до 
річної фінансової звітності.

З



Керівництво Компанії продовжує впровадження ініціатив з підвищення 
ефективності діяльності та вважає, що ці дії відповідають інтересам бізнесу.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами 2020 року Компанія визнала чистий прибуток у розмірі 118,3 
мли. грн., що вище показника 2019 р. на 80.8 %. Па загальний приріст доходів у 2020 
році в основному вилинув дохід від продажу телекомунікаційного обладнання і 
наданих послуг , що збільшився на 25,4 % в порівнянні з 2019 р.

Інформація відображено з урахуванням:
• зростання/змснпісішя ціни;
• збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг;
• впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва 

окремої продукції та/або послуг;
• будь-яких сутгсвих факторів, що вплинули на зміни у загальному 

товарообороті та отриманні прибутку.

В 2020 році спостерігалося зростання обсягів продажів Компанії. Основні 
причини зростання дві: збільшення кількості клієнтів та розширення продуктового 
портфелю.

Збільшення клієнтської бази відбулося в сегменті Інтернет - сервіс провайдерів. 
Це як нові гравці на цьому ринку, так і компанії з якими раніш не вдавалось 
працювати. Основні інструменти залучення клієнтів: сайт, активності в соціальних 
мережах, участь в галузевих конференціях.

Портфель продуктів був доповнений та розширений бездротовим активним 
обладнанням торгівельних марок MikroTik та Ubiquiti, обладнанням ІР-телефонії 
торгівельних марок SNOM, Fanvil, Grandstrcam. Також вже третій рік поспіль був 
зафіксоване значне зростання продажів обладнання відсо нагляду та безпеки.

Також, позитивним фактором можна вважати стабілізацію валютного курсу і 
курсу державної влади на діджиталізацію.

Як і у попередніх періодах, в структурі доходів Компанії суттєву частину 
займають доходи від продажу телекомунікаційного обладнання та падання послуг.

В загальному обсягу доходів за 2020 р. частка обсягів продажів складає 99,94 %. 
а частка доходів від наданих послуг 0,06%. В порівнянні з 2019 р. частка доходу від 
продажу телекомунікаційного обладнання збільшилася на 2,44%, а частка доходу від 
наданих послуг зменшилася.

Види діяльності Дохід 2019 р. Дохід 2020 р.
Продаж телекомунікаційного 
обладнання 97,5 % 99,94 %

Паданні послуги 2,5 % 0,06 %
Всього 100% 100%

У 2020 році собівартість реалізованих товарів і наданих послуг збільшилась на 
12,4 %. Одним із факторів росту є збільшення обсягів продажів.4



Але, в порівнянні з даними 2019 р., частки собівартості продажів 
телекомунікаційного обладнання та наданих послуг в загальній сумі собівартості 
змінилися. Частка собівартості наданих послуг зменшилася на 0,02%

Види діяльності Частка собівартості
2019 р.

Частка собівартості
2020 р.

Собівартість продажів 
телекомунікаційного обладнання 99.83% 99,84%

Собівартість наданих послуг 0,17% 0,16%
Всього 100% 100%

Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії збільшився па 65,1 
мли. грн. в основному за рахунок збільшення обсягів продажів та зміни валютного 
курсу.

Активи
В 2020 році зберігаються тенденції 2019 року в структурі необоротних активів 

Компанії в сторону їх збільшення. Протягом року вартість необоротних активів 
Компанії збільшилася на 20.3 %. Цс здійснилося за рахунок придбання нового 
вантажного автомобілю та LED Interactive - обладнання для власних потреб Компанії, 
що дозволить збільшити ефективність діяльності бізнесу.

Оборотні активи станом на 31 грудня 2020 року збільшилися па 71,4 мільйонів 
грн., здебільшого внаслідок збільшення запасів на 48,7 % і дебіторської 
заборгованості па 16,2 %. Залишки на рахунках в банках зменшилися на 9,4 %.

Власний капітал
Збільшення власного капіталу майже вдвічі за підсумками 2020 року в 

порівнянні з 2019 роком є результатом підвищення доходу від обсягів продажу 
телекомунікаційного обладнання, надання послуг.

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

В 2020 році в порівнянні з 2019 роком спостерігається зростання Надходження 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 21,6 % або па 103,7 мли. гри. (з 
480,7 до 584.4 мли. грн.) Надходження авансів від покупців і замовників зросло на 
21.1% або на 74,0 мли. гри. (з 351,8 до 425.8 млн. грн.). Надходження від повернення 
авансів збільшилося на 34,1 млн. гри. і склало 41.4 млн. грн.

Витрачання па оплату товарів (робіт, послуг) зросло на 16,7% або на 84,7 млн. 
гри. (з 506,8 до 591,5 млн. грн.) Витрачання на оплату авансів зросли на 53,1% або на 
112,1 мли. грн. (з 211,0 до 323.1 млн. грн.).

Ці зміни в основному вплинули на позитивний грошовий потік від операційної 
діяльності, який склав 69,7 млн. грн. Чистий відтік грошових коштів за звітний період 
склав 8,8 млн. грн. Дані зміни свідчать про розвиток компанії та нарощення обсягів 
продажу.

В 2020 році значно змінився обсяг запозичених коштів Компанії та змінилась їх 
структура. Були збільшені поточні зобов’язання перед постачальниками за товари, 5



роботи, послуги на 35.4% або на 24.6 млн. гри.; погашені короткострокові фінансові 
позики та інші поточні зобов'язання на 44,9 млн. гри. Загальний обсяг зобов’язань і 
забезпечень зменшився на 13.7% з 147.2 до 127,0 млн. грн.

В 2020 ропі спостерігалось зростання власних обігових коштів та показників 
ліквідності. Коефіцієнт поточної ліквідності в 2020 році зріс з 2,20 до 3,11 в 
порівнянні з 2019 роком.

Ліквідність Компанії в майбутньому забезпечуватиметься стабільними 
надходження грошових коштів від продажу товарів і наданих послуг. Також Компанія 
має можливість в разі необхідності залучення довгострокового банківського кредиту.

Схема власних оборотних коштів

Схема власних оборотних коштів

Власні оборотні кошти

Поточна заборгованість за тов;

■ Інша поточна заборгованість

■ Інші оборотні активи

■ Інша поточна дебіторська 
заборгованість

■ Гроші та їх еквіваленти

■ Дебіторська заборгованість за 
товари

■ Запаси

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

У 2020 р. суттєвого впливу діяльності Компанії на навколишнє природне 
середовище не було. В вересні 2020 року Компанія провела вилучення 
відпрацьованих елементів живлення та здала їх на утилізацію.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТІКА

Основною метою кадрової політики Компанії є своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування і збереження персоналу, його 
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розвиток відповідно до потреб Компанії, вимог діючого законодавства та стану ринку 
праці.

До основних цілей кадрової політики Компанії належать:

• своєчасне забезпечення Компанії персоналом необхідної якості у необхідній 
кількості;

• забезпечення умов реалізації прав і обов’язків працівників, що передбачені 
трудовим законодавством;

• раціональне використання кадрового потенціалу Компанії;
• формування і підтримка ефективної роботи трудового колективу Компанії.

Цільова задача кадрової політики Компанії вирішується шляхом пошуку, оцінки 
та залучення до роботи найбільш підготовлених кандидатів, організації процесу 
адаптації нових працівників в трудовому колективі, сприянню в отриманні 
необхідних знань персоналом для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

У 2020 році Компанія продовжувала співпрацю з Вищими Учбовими Закладами. 
Незважаючи на пандемію від COVID-19, приймала до себе па підприємство 
студентів для проходження ними виробничих практик. Найбільш підготовлені в 
технічному напрямку студенти, в подальшому, мали можливість поповнити ряди 
працівників Компанії і успішно працювати, щоб внести свій носильний вклад у 
розвиток Компанії в цілому.

Гак у 2020 році загальна чисельність працівників Компанії збільшилась з 83 до 
93 осіб. Більшість тих, хто приходить працювати у Компанію залишаються надовго, 
гак як бачать для себе реальну перспективу самовдосконалення та розвитку разом з 
колективом. Для чоловіків та жінок на підприємстві створені однакові умови та 
можливості для кар’єрного зростання. Так на посаді менеджера із збуту, у 
департаменті збуту в 2020 році працювало 7 жінок та 6 чоловіків.

Соціальні аспекти в Компанії направлені на організацію комфортних умов праці 
в робочий час та відпочинку в період обідніх та технічних перерв. Кожний працівник 
Компанії усвідомлює свою значимість, знаходячись у ланцюгу продуманих та 
спланованих бізнес процесів.

6. РИЗИКИ

Операційні ризики.
В процесі своєї діяльності Компанія схильна до таких операційних ризиків:

Зміна податкового законодавства.
Основними напрямками управління є контроль за постійною зміною 

законодавства, чітке виконання податкового законодавства та нормативних актів.

Помилки працівників
Можливі помилки співробітників здатні генерувати додаткові втрати. 

Основними напрямками управління є залучення та утримання кваліфікованих 
працівників, створення кадрового резерву на ключові посади, створення єдиної 
загальної політики та принципів управління персоналом, розробка внутрішніх 
нормативних документів, управління та регламентація основних бізнес процесів.7



Фінансові ризики
Ринкові ризики пов’язані з втратами внаслідок зміни пін на товари, як при 

закупівлі, так і при реалізації товарів Компанії.

Ризик відсутності потрібних товарів па ринку.
Основними напрямками управління є недопущения ризику, планування 

діяльності на рік, підписання довгострокових контрактів з фіксацією цін та основних 
умов поставки з усіма основними постачальниками, диверсифікація постачальників, 
формування товарних запасів для забезпечення безперебійної діяльності.

Валютні ризики.
Компанія проводить свою діяльність на території України, де основним 

валютним ризиком є необхідність закупівлі товарів у закордонних постачальників. 
Основними напрямками управління в 2020 році були диверсифікація напрямків 
діяльності (реалізація товарів за кордон, надходження валютної виручки), скорочення 
поточних короткострокових зобов’язань.

Кредитний ризик
В 2020 році він був пов'язаний з продажем товарів та послуг Компанією 

покупцям з відстрочкою платежу та іншими операціями з контрагентами, при яких 
виникають фінансові зобов'язання. Було налагоджено перевірку покупців на 
платоспроможність, які отримують відстрочку платежу. Також в Компанії розроблена 
політика но роботі з дебіторською заборгованістю. Згідно політики постійно 
контролюються залишки дебіторської заборгованості і щорічно формуються резерви 
для покриття збитків від непогашеної заборгованості.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Протягом 2020 року Компанія проводила роботу по оптимізації бізпес-процесів і 
поліпшення механізмів комунікації з покупцями та постачальниками:

• здійснено додаткове налаштування сервісу «кабінет клієнта»;
• проведено налаштування сайту, що призвело до збільшення швидкості його 

роботи;
• поліпшено процес закупівлі оборотних активів, що призвело з зменшенню часу 

обробки замовлень постачальників та швидкісному оприбуткуванню запасів на 
складах Компанії.

Крім того, наприкінці року були придбані нематеріальні активи - програмне 
забезпечення «FlyDoc», завдяки якому стає можливим обмін електронними 
документами з контрагентами.

Отже, в наступному році Компанія планує перейти на електронний 
документообіг (ЄДО) з покупцями та постачальниками для підвищення ефективності 
своєї діяльності

При переході на ЕДО Компанія отримає наступні вигоди і переваги:
• економія часу на формування, відправлення та контроль за поверненням 

первинних документів;
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• економія на поштових, кур'єрських послугах, на папері, картриджах та інших 
витратних матеріалах, що використовуються для відправки паперових 
документів;.

• відсутність необхідності зберігати велику кількість документів;
• прискорення продажів і закупівель;
• автоматизація процесу роботи з документами.

З розширенням клієнтської бази Компанія зіткнулася із зростанням кількості 
документів, а не, в свою чергу, збільшує витрати, створює потребу в нових 
співробітниках, уповільнює процеси. Компанія могла б компенсувати це 
підвищенням вартості товарів і працювати з більш вузьким сегментом клієнтів, але 
ми вирішили піти іншим шляхом.

Компанія усвідомила, що оборот паперових документів - це одна з 
найважливіших причин зниження прибутковості, погіршення масштабності і 
зростання бізнесу.

Тому, для Компанії результатом переходу на ЕДО буде можливість збільшити 
прибуток, розширити ринки збуту та обслуговувати практично будь-якого клієнта в 
будь-якій точці України, наймати співробітників на віддалену роботу, нарощувати 
обсяги продажів та масштабувати бізнес.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Протягом 2020 року Компанія здійснювала інвестиції в охорону праці. Обсяг 
фінансування таких заходів в 2020 р. був спрямований па :

• підтримання діючих нормативів безпеки, гігієни праці,
• підвищення існуючого рівня охорони праці,
• запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, 

аваріям і пожежам,
• профілактичні та запобіжні дії, пов'язані з пандемією COVID-19

Обсяг фінансування склав 2,9 % від фонду оплати праці за попередній рік, що 
перевищує нормативну частку (0.5%), встановлену чинним законодавством України 
про охорону праці.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В 2021 році Компанія планує збільшити продаж телекомунікаційного 
обладнання та проводити роботу но зменшенню операційних витрат.

Прогнозується подальше розширення Інтернет мереж побудованих за 
технологією PON, що призведе до збільшення попиту на ВО кабелі, активне PON 
обладнання, зварювальне обладнання та аксесуари.

Також планується розширення асортименту бездротового обладнання за рахунок 
нових брендів.

Ще один напрямок розвитку - це розширення порт фоліо по темі безпеки за 
рахунок таких продуктів, як: магнітні замки, системи доступу, картки доступу, 
домофони та інші.
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10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

У 2020 році Компанія проводила послідовну дивідендну політику.
Загальними зборами учасників, які відбулися 07 грудня 2020 р., прийнято 

рішення про виплату дивідендів ТОВ «ДЕПС ІНВЕСТ» в розмірі 26 мільйонів 
гривень за рахунок чистого прибутку Компанії за 2017-2018 рр.

ю
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