
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

В.о.Генерального 

директора 
      

Смiлянський Iгор Юхимович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.07.2018 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21560045 

4. Місцезнаходження 

01001, мiсто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0443232020 0442787969 

6. Електронна поштова адреса 

ukrposhta@ukrposhta.com, shvirst-mv@ukrposhta.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

29.07.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://ukrposhta.ua/pro-

pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta в мережі 

Інтернет 

29.07.2018 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 



16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів 
 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

21. Примітки: 

Iнформацiя про серiю i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи зазначена 

згiдно даних свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи, отриманого за наслiдком 

первинної державної реєстрацiї юридичної особи 15.12.1993р. 

Середня кiлькiсть працiвникiв за I пiврiччя 2018 року складає 71869,4. 

Середня кiлькiсть працiвникiв за II квартал 2018 року складає 71853,2. 

Таблиця "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" зазначенi вiдносно всiх 

юридичних осiб, у яких приймає участь емiтент станом на кiнець звiтного перiоду; протягом 

звiтного перiоду емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.  

Таблиця «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря», не заповнюється, оскiльки посада 

корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.  

Таблиця «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» та «Iнформацiя про похiднi 

цiннi папери», незаповненi у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду iншi цiннi папери та/або 

похiднi цiннi папери Товариство не випускало. 

Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються вiдповiдно до абз. 

першого пiдпункту 9 пункту 1 глави 3 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 03.12.2013 № 2826, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Рiшення про надання згоди (у тому чiслi попередньої згоди) на вчинення значних правичинiв та 

рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

органами управлiння Товариства, у звiтному перiодi, не приймалися. 

Протягом звiтного перiоду випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. 

"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв", "Iнформацiя про замiну управителя", "Iнформацiя 

про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", 

"Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом", "Iнформацiя про iпотечне покриття" та "Iнформацiя про замiну фiнансової 

установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не заповнюються, оскiльки емiтент не 

здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй; вiдкрите розмiщення iпотечних 

сертифiкатiв; вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН. 

Емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.99 №996-ХIV, промiжна звiтнiсть складається щоквартально наростаючим 

пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiсiя цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва), емiтентом не здiйснювалася.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
A00 №010482 

3. Дата проведення державної реєстрації 15.12.1993 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 6518597000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі 
100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 71853.2 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

53.10 Дiяльнiсть нацiональної пошти, 82.99 

Надання iнших допомiжних комерцiйних 

послуг, н. в. i. у., 46.99 Неспецiалiзована 

оптова торгiвля 

10. Органи управління підприємства 
Загальнi збори; Наглядова рада; Одноосiбний 

виконавчий орган - Генеральний директор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента 

за поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ 

«Ощадбанк» 

2) МФО банку 300465 

3) поточний рахунок 260093011852 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента 

за поточним рахунком в іноземній валюті 

ПАТ 

«Ощадбанк» 

5) МФО банку 300465 

6) поточний рахунок 260093011852 
 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Здiйснення валютних 

операцiй 
204 23.05.2017 Нацiональний банк України 23.05.2020 

Опис 
Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi Товариства, пiсля 

закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її подовження. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням 

освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ№527821 23.12.2014 
Мiнiстерство освiти i науки 

України  
01.07.2019 



Опис 
Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi Товариства, пiсля 

закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її подовження. 

Надання послуг i виконання 

робiт протипожежного 

призначення  

АГ №595822 23.12.2014 
Державна iнспекцiя техногенної 

безпеки України 
Необмежена 

Опис 
Оскiльки лiцензiя видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо 

продовження термiну її дiї Товариством не здiйснюється.  

Постачання природного газу 

на територiї України 
б/н 07.09.2017 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне регулювання 

у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

Необмежена 

Опис 

01.01.2017 набрали чинностi змiни до Закону України "Про лiцензування видiв 

господарської дiяльностi", внесенi Законом України вiд 26.11.2015 № 835-VIII «Про 

внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та 

фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо 

децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань» (надалi – Закон № 835-VIII), якими 

передбачено, що орган лiцензування не видає лiцензiї на паперовому носiї. 

Вiдповiдно до частини п’ятої роздiлу II «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону 

№ 835-VIII набуття здобувачем лiцензiї права на провадження виду господарської 

дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з дня оприлюднення прийнятого 

органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi. 

Рiшення про видачу ПАТ «Укрпошта» лiцензiї на право провадження господарської 

дiяльностi з постачання природного газу на територiї України прийнято 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) та оприлюднено на офiцiйному 

веб-сайтi органу лiцензування 08.09.2017 (http://www.nerc.gov.ua/?id=27398). 

Таким чином, датою видачi ПАТ «Укрпошта» лiцензiї на право провадження 

господарської дiяльностi з постачання природного газу на територiї України є 

07.09.2017, а датою початку дiї вказаної лiцензiї – 08.09.2017р. 

Оскiльки лiцензiя видана емiтенту на необмежений строк прогноз щодо продовження 

термiну її дiї емiтентом не здiйснюється.  

На розмiщення валютних 

цiнностей на рахунках за 

межами України 

122 30.11.2017 Нацiональний банк України 30.11.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати дiяльнiсть з розмiщення валютних цiнностей на 

рахунках за межами України. 

Переказ коштiв у 

нацiональнiй валютi без 

вiдкриття рахункiв 

64 17.04.2018 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Оскiльки лiцензiя видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо 

продовження термiну її дiї Товариством не здiйснюється.  



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 
КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД 

"ПОШТОВИК" 

2. Організаційно-

правова форма 
Недержавний пенсійний фонд  

3. Код за ЄДРПОУ 35530567 

4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22 

5. Опис 

ПАТ "Укрпошта" є засновником КОРПОРАТИВНОГО 

НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ "ПОШТОВИК", який був 

зареєстрований 29.01.2008 року. 

1. Найменування ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 14305909 

4. Місцезнаходження 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок 9  

5. Опис 
ПАТ "Укрпошта" є акцiонером АТ "Райффайзен Банк Аваль" та 

володiє 0,0681% акцiй 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Виконувач обов'язкiв Генерального директора 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Смiлянський Iгор Юхимович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 11 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» 

8. Опис 

Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi 

посадових осiб щодо в.о.Генерального директора емiтента не 

вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi 

непогашена) за корисливi та посадовi злочини. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Сердюк Наталiя Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Заступник головного бухгалтера УДППЗ «Укрпошта»  

8. Опис 

Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi 

посадових осiб щодо Головного бухгалтера емiтента не 

вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi 

непогашена) за корисливi та посадовi злочини. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 14305909 

4. Місцезнаходження Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №2632201  



6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
13.08.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 498 79 33 (044) 498 79 34 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 

Послуги з вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, 

проведення депозитарних операцiй за рахунком та iншi послуги в 

процесi провадження депозитарної дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства України, що регулює депозитарну дiяльнiсть 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"  

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04107, м.Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7Г 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

дiє без лiцензiї 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 591 04 04 (044) 482 52 01 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

9. Опис 

ПАТ "Укрпошта" приєдналося до умов Договору з ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" на пiдставi заяви про приєднання № ОВ-8808 вiд 

06.03.2017 р. Договором передбачається надання послуг з вiдкриття 

рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв 

цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi 

надання послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових 

цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних 

паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при 

розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, а також 

виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо 

облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України "Про 

депозитарну систему України". Цим договором передбаченi умови та 

порядок надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 

Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну 

систему України" Центральний депозитарiй - юридична особа, що 

функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в 

установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було зареєстровано поданi ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). 



1. Найменування АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 21603903 

4. Місцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Жилянська, буд.75 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

0152 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 354 04 04 (044) 354 07 90 

8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

Вiдповiдно до Договору про надання послуг №2111-276 вiд 28 

листопада 2016 року проводиться аудит фiнансової звiтностi за перiод 

2015-2016 рр.; Договору № 170118-06/143Пi вiд 17.01.2018 

проводиться аудит фiнансової звiтностi за 2017 р. 

1. Найменування ТОВ «РЮРIК» 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 16480462 

4. Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв,52А  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

4 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
12.04.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044)383-04-76 - 

8. Вид діяльності Рейтингове агентство 

9. Опис 
Послуги по визначенню та оновленню рейтингових оцiнок емiтента 

(позичальника) та боргового iнструменту (облiгацiй серiй А,В,С). 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження Україна, 49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська,30 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

231 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
14.03.2008 



7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 373 95 94 (056) 373 95 94 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку, розмiщення облiгацiй. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.04.2017 33/1/2017  

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000197263 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000 6518597 6518597000 100 

Опис 

Вiдповiдно до п.1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.15 №728-р "Про перетворення Українського державного пiдприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне товариство" 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi та не пiдлягають вiдчуженню, 

за умови збереження попереднього профiлю дiяльностi пiдприємства. При цьому, Законом України "Про перелiк об'єктiв права державної 

власностi, що не пiдлягають приватизацiї" вiд 07.07.99 №847-XIV Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" вiднесено до перелiку об'єктiв, 

якi не пiдлягають приватизацiї. У зв'язку з цим, акцiї Товариства не перебувають в обiгу на бiржовому чи на органiзацiйно оформлених 

позабiржових ринках цiнних паперiв. Протягом звiтного кварталу факти лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. 

Протягом звiтного кварталу емiсiя та розмiщення акцiй емiтента не здiйснювались. 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

06.11.2017 
95/2/2017 Серiя 

А  

Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку  

відсоткові 100000.00 1500 
Бездокументарні 

іменні  
150000000.00 19 

Згiдно 
проспекту 

емiсiї  

4088022.37 17.11.2020 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у 

лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний 

ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, 

а саме технологiчне обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; Спосiб розмiщення – 

публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний); Викуплено облiгацiй 637 штук, загальною номiнальною вартiстю 63,7 млн грн. Планується 
подальший продаж викуплених облiгацiй Виплата процентного доходу у звiтному перiодi здiйснювалась, термiн виплати згiдно проспекту емiсiї з 22.05.2018 року. 

06.11.2017 
96/2/2017 Серiя 

В  

Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку  

відсоткові 100000.00 2000 
Бездокументарні 

іменні  
200000000.00 19 

Згiдно 
проспекту 

емiсiї  

4556984.38 17.05.2022 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у 

лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний 

ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, 
а саме технологiчне обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; Спосiб розмiщення – 

публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний); Викуплено облiгацiй 1223 штуки, загальною номiнальною вартiстю 122,30 млн грн. 

Планується подальший продаж викуплених облiгацiй Виплата процентного доходу у звiтному перiодi здiйснювалась, термiн виплати згiдно проспекту емiсiї з 22.05.2018 року. 

06.11.2017 
97/2/2017-Т 

Серiя С  

Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку  

відсоткові 100000.00 2500 
Бездокументарні 

іменні  
250000000.00 19 

Згiдно 
проспекту 

емiсiї  

0 14.11.2023 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у 

лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний 

ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, 
а саме технологiчне обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; Спосiб розмiщення – 

публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний); Викуплено облiгацiй 2500 штук, загальною номiнальною вартiстю 250,00 млн грн. 

Планується подальший продаж викуплених облiгацiй Виплата процентного доходу у звiтному перiодi не здiйснювалась. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 222607 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Конфiденцiйна iнформацiя 

вiдповiдно до п.5.1. Наказу 

Товариства вiд 23.09.2016 №773 

30.12.2013 222607 10.5 30.12.2018 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 164000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 164000 X X 

Серiя А (свiдоцтво №95/2/2017) 26.12.2017 86300 19 17.11.2020 

Серiя В (свiдоцтво №96/2/2017) 05.03.2018 77700 19 17.05.2022 

за іпотечними цінними паперами 

(за кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 62490 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 2839183 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 3523933 X X 

Опис: 

Iнформацiя про зобов’язання емiтента за кожним випуском облiгацiй наведена за 

номiнальною вартiстю без врахування, дисконтiв i вiдсоткiв нарахованих та не 

виплачених 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність національної пошти за КВЕД 53.10 

Середня кількість 

працівників 
71869  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2018 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 45240 31096 0 

первісна вартість 1001 132118 120944 0 

накопичена амортизація 1002 -86878 -89848 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 307680 231446 0 

Основні засоби: 1010 3163663 3358528 0 

первісна вартість 1011 4425264 4727227 0 

знос 1012 -1261601 -1368699 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 14514 14602 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 12399 13133 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 522 457 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3544018 3649262 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 235736 182674 0 

Виробничі запаси 1101 136213 125520 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 7724 6334 0 

Товари 1104 91799 50820 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 880717 672233 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

24900 

 

21432 

 

0 

з бюджетом 1135 15791 15009  

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 3732 1852 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 120357 575551 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2982647 765308 0 

Готівка 1166 374635 225638 0 

Рахунки в банках 1167 2608012 539670 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 18947 13236 0 

Усього за розділом II 1195 4282827 2247295 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 7826845 5896557  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6518597 6518597 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3844966 -4381626 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 2673631 2136971 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 209808 209907 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 27250 148326 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 237058 358233 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 303122 368553 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 38189 65011 0 

за товари, роботи, послуги 1615 514497 477968 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 60008 62490 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 35 35 0 

за розрахунками зі страхування 1625 38906 42409 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 137355 141306 0 

за одержаними авансами 1635 26626 27657 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 222557 241776 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 255681 226805 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3083562 1511725 0 

Усього за розділом IІІ 1695 4916156 3401353 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 7826845 5896557 0 

 

Примітки 

Оскiльки датою переходу на мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi є 01.01.2012, то зазначення даних на 

дату переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту. 

Також баланс Товариства мiстить додатковi статi, якi не 

передбаченi формою квартального звiту, а саме:  

1.У роздiлi «I. Необоротнi активи» стаття "Необоротнi 

активи на окупованих територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду 812 194; 

- на кiнець звiтного перiоду 812 194.  

2.У роздiлi «I. Необоротнi активи» стаття "Резерв пiд 

знецiнення необоротних активiв на окупованих 

територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду - 812 194; 

- на кiнець звiтного перiоду - 812 194.  

3.У роздiлi «II. Оборотнi активи» стаття "Оборотнi активи 

на окупованих територiях", склали: 

- на початок звiтного перiоду 109 757;  



- на кiнець звiтного перiоду 109 757.  

4.У роздiлi «II. Оборотнi активи» стаття "Резерв пiд 

знецiнення необоротних активiв на окупованих 

територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду - 109 757; 

- на кiнець звiтного перiоду - 109 757.  

5.У роздiлi «III. Поточнi зобов'язання i забезпечення» 

стаття "Поточнi зобов'язання на окупованих територiях", 

склали: 

- на початок звiтного перiоду 235 653; 

- на кiнець звiтного перiоду 235 653.  

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3130148 2333000 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 3153777 ) ( 2424046 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 23629 ) ( 91046 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 25580 29504 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 329970 ) ( 172388 ) 

Витрати на збут 2150 ( 118614 ) ( 94982 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 77333 ) ( 37644 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 523966 ) ( 366556 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 32650 21844 

Інші доходи 2240 827 4598 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 36461 ) ( 11902 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 9710 ) ( 9724 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 536660 ) ( 361740 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 536660 ) ( 361740 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -536660 -361740 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 327179 289471 

Витрати на оплату праці 2505 2099161 1537475 

Відрахування на соціальні заходи 2510 504308 382096 



Амортизація 2515 110129 198072 

Інші операційні витрати 2520 638916 321946 

Разом 2550 3679693 2729060 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6518592 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -82 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки --- 

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

3914414 

 

3614175 

Повернення податків і зборів 3005 253 39 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1372 2123 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 492543 292747 

Надходження від повернення авансів 3020 22462 1125 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 16940 24293 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2173 789 

Надходження від операційної оренди 3040 21030 8427 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1193185 939880 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 787811 ) 

 

( 704156 ) 

Праці 3105 ( 1675433 ) ( 1236559 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 479273 ) ( 367105 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 583171 ) ( 401387 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 76545 ) ( 86680 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 10056 ) ( 31201 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 4132553 ) ( 2336189 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2080470 -279679 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 183237 ) ( 50400 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -183237 -50400 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 156692 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 101464 ) ( 6177 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 55228 -6177 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2208478 -336256 

Залишок коштів на початок року 3405 2982647 1559414 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -8860 -11682 

Залишок коштів на кінець року 3415 765308 1211476 

 

Примітки --- 

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
При заповненнi форм квартальної фiнансової звiтностi 

Товариством було обрано " Звiт про рух коштiв (за 



прямим методом)", таким чином форма " Звiт про рух 

коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась. 

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2018 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 6518597 0 0 0 -3844966 0 0 2673631 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 6518597 0 0 0 -3844966 0 0 2673631 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -536660 0 0 -536660 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -536660 0 0 -536660 

Залишок на 

кінець року 
4300 6518597 0 0 0 -4381626 0 0 2136971 

 

Примітки --- 

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1 Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

ПАТ "Укрпошта" (далi - "Компанiя") – це пiдприємство державної форми власностi, яке належить 

до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Компанiю було утворено у 1947 роцi в 

епоху Радянського Союзу. Компанiя була реорганiзована в Українське державне пiдприємство 

поштового зв’язку «Укрпошта» (далi - "УДППЗ "Укрпошта") у 1994 роцi. У лютому 2016 року 

Уряд України прийняв рiшення про реорганiзацiю УДППЗ «Укрпошта» у публiчне акцiонерне 

товариство. У березнi 2017 року Укрпошту було зареєстровано у формi публiчного акцiонерного 

товариства вiдповiдно до законодавства України. Акцiї Компанiї не мають лiстингу на 

мiжнародних та нацiональних фондових бiржах.  

Основним видом дiяльностi Компанiї є надання унiверсальних послуг поштового зв'язку та iнших 

пов'язаних послуг населенню, державним органiзацiям та комерцiйним пiдприємствам, а саме: 

• послуги поштового зв'язку (пересилання листiв, посилок та листiвок на територiї України та за 

кордон); 

• виплати та доставки пенсiй та iнших соцiальних виплат громадянам; 

• фiнансовi послуги (приймання платежiв за комунальнi послуги; пересилання поштових переказiв 

у межах України та мiжнародних поштових переказiв); 

• розповсюдження перiодичних друкованих видань (оформлення за передплатою i доставка 

перiодичних друкованих видань); 

• торгiвля товарами (у тому числi, коли Компанiя дiє у ролi комерцiйного посередника i реалiзує 

продукцiю, яка належить iншим сторонам) та iншi послуги.  

Компанiя є учасником Всесвiтнього поштового союзу з 1947 року i здiйснює поштовi операцiї з 

понад 100 нацiональними поштовими операторами iнших країн.  

Компанiя має близько 11 000 поштових вiддiлень в Українi та понад 71 000 працiвникiв.  

Юридична адреса та основне мiсце ведення дiяльностi Компанiї: вул. Хрещатик 22, Київ, 01001, 

Україна.  

2 Основи пiдготовки фiнансової звiтностi та змiни до облiкової полiтики 

Основа пiдготовки. Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 

30 червня 2018 року пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть.  

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не включає всю iнформацiю та розкриття, якi 

вимагаються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, та повинна розглядатися у сукупностi з фiнансовою 

звiтнiстю Компанiї станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року. 

Облiковi полiтики, що використовувались при складаннi промiжної скороченої фiнансової 

звiтностi, аналогiчнi тим, якi використовувались при складаннi рiчної фiнансової звiтностi 

Компанiї станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року. 

Новi стандарти, змiни та доповнення  

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що стали обов’язковими для 

застосування Компанiєю у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2017 року або стануть 

обов’язковими пiзнiших перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до 

початку їх обов’язкового застосування.  

МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу 

для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить 

основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг 

замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись 

окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають 

вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд 

визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у 

зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати 

протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.  



Змiни МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 12 квiтня 2016 року i вступає у 

силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нова редакцiя 

стандарту не змiнює його базовi принципи, але роз'яснює порядок їх застосування. 

? 

2 Основи пiдготовки фiнансової звiтностi та змiни до облiкової полiтики (продовження) 

Змiнений МСФЗ 15 роз'яснює принципи визначення зобов'язання (обiцянка передати замовнику 

товар чи послугу), що пiдлягає виконанню за контрактом, визначення, виступає компанiя 

принципалом (особою, що надає товар чи послугу) або агентом (особою, вiдповiдальною за 

органiзацiю надання товару чи послуги), а також принципи визначення необхiдностi визнання 

доходу вiд надання лiцензiї на певний момент часу або протягом перiоду. Крiм цих роз'яснень, 

змiненим стандартом передбаченi два додатковi спрощення, що дозволяють компанiї зменшити 

витрати та складнiсть при першому застосуваннi нового стандарту. Компанiя почала 

застосовувати МСФЗ 15 для пiдготовки фiнансової звiтностi. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (змiнений у липнi 2014 року i вступає в 

силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi 

основнi особливостi нового стандарту: 

• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 

подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 

оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 

фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 

на фiнансовий результат.  

• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується 

для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi 

потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент 

утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою 

вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 

Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та 

процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно утримує потоки грошових 

коштiв активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни 

якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що не мiстять грошових потокiв, якi 

є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi 

iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд 

фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної 

суми боргу та процентiв. 

• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 

керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 

сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу 

утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи 

збитку. 

• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi 

до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде 

зобов’язаний показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному 

ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат.  

• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних 

кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 

змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 

правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не 

мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання 

кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за 



весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель 

передбачає спрощенi методи для дебiторської заборгованостi за орендою та дебiторської 

заборгованостi за основною дiяльнiстю. 

• Вимоги до облiку хеджування були змiненi для досягнення бiльшої вiдповiдностi мiж 

бухгалтерським облiком та стратегiєю управлiння ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам 

можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно 

до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у 

стандартi не розглядається облiк макрохеджування. 

Компанiя почала застосовувати новий стандарт для пiдготовки фiнансової звiтностi.? 

2 Основи пiдготовки фiнансової звiтностi та змiни до облiкової полiтики (продовження) 

МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи 

визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди 

призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дiї договору 

оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом 

певного перiоду часу. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи 

фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди 

для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв 

оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є 

незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями 

у звiтi про фiнансовi результати. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає 

вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати 

договори оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати 

їх у звiтностi. Компанiї, ймовiрно, буде необхiдно визнати ряд орендованих примiщень на її 

балансi з вiдповiдним зобов'язанням.  

Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого впливу на 

Компанiю пiсля їх запровадження: 

- Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – змiни 

МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 

якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). 

- Змiни МСФЗ 2 «Платежi на основi акцiй» (опублiкованi 20 червня 2016 року i вступають в силу 

для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Договори страхування" - змiни МСФЗ 

4 (опублiкованi 12 вересня 2016 року i вступають в силу, залежно вiд пiдходу, для рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, для органiзацiй, що прийняли рiшення 

застосовувати варiант тимчасового звiльнення, або при першому застосуваннi органiзацiєю МСФЗ 

9 для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати пiдхiд накладання). 

- КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата" (опублiкована 8 грудня 2016 року i 

вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Переведення iнвестицiйної нерухомостi в iншу категорiю - змiни МСБО 40 (опублiкованi 8 

грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або 

пiсля цiєї дати).  

Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та 

iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

? 

3 Основнi засоби та незавершене будiвництво 

У балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва вiдбулися такi змiни: 

Будiвлi та споруди Виробниче та iнше обладнання Транспортнi засоби Офiснi меблi та обладнання 

Всього основних засобiв Незавершене будiвництво  

 

На 1 сiчня 2018 р.  

Первiсна вартiсть 3 307 909 567 733 247 314 302 308 4 425 264 307 680  

Накопичений знос та знецiнення ( 475 988 ) ( 388 423 ) ( 132 596 ) ( 264 594 ) ( 1 261 601 ) -  



 

 

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 р. 2 831 921 179 310 114 718 37 714 3 163 663 307 680  

 

 

Надходження 2 433 68 466 201 254 30 543 302 696 ( 76 234 )  

Вибуття ( 273 ) --- --- --- ( 273 ) -  

Переведення до iнвестицiйної нерухомостi ( 460 ) - - - ( 460 ) -  

Амортизацiйнi вiдрахування та втрати вiд знецiнення ( 36 657 ) ( 28 933 ) ( 13 810 ) ( 27 698 ) ( 107 

098 ) -  

 

 

На 30 червня 2018 р.  

Первiсна вартiсть 3 309 609 636 199 448 568 332 851 4 727 227 231 446  

Накопичений знос та знецiнення ( 512 645 ) ( 417 356 ) ( 146 406 ) ( 292 292 ) ( 1 368 699 ) -  

 

 

Балансова вартiсть на 30 червня 2018 р. 2 796 964 218 843 302 162 40 559 3 358 528 231 446  

 

 

Фiнансовий оренда 

Протягом шести мiсяцiв 2018 року Компанiєю були придбанi основнi засоби (транспорт) за 

договором фiнансової оренди на загальну вартiсть 125 026 тисяч гривень.  

? 

4 Товарно-матерiальнi запаси 

30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 

Сировина 125 520 136 213 

Товари для перепродажу 50 820 91 799 

Готова продукцiї та незавершене виробництво 6 334 7 724 

 

 

Всього товарно-матерiальних запасiв 182 674 235 736 

 

Сировина представлена переважно автомобiльним паливом та рiзними матерiалами, що 

використовуються у поштовiй дiяльностi. 

5 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть  

30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 679 753 889 044 

Мiнус резерв пiд знецiнення ( 7 455 ) ( 8 327 )  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 581 464 120 357 

Мiнус резерв пiд знецiнення ( 5 978 ) -  

 

 

Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 1 247 784 1 001 074 

 

 

Аванси виданi 21 432 24 900 

Iнша дебiторська заборгованiсть 16 861 19 523 

 

 



Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 1 

286 077 1 045 497 

 

6 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвкових коштiв, коштiв на банкiвських 

рахунках до запитання та грошових коштiв у дорозi.  

30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 

Кошти на банкiвських рахунках до запитання 539 670 2 608 012  

Грошовi кошти в касi 225 638 374 635  

 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 765 308 2 982 647 

 

? 

7 Акцiонерний капiтал 

У березнi 2017 року уряд України реорганiзував Компанiю. Вона була зареєстрована як публiчне 

акцiонерне товариство з 6 518 597 ухваленими до випуску та випущеними простими акцiями 

номiнальною вартiстю 1 000 гривень за акцiю. Цi акцiї не зареєстрованi на бiржi та не є предметом 

торгiв на ринку. 

У складi уряду Компанiя безпосередньо пiдпорядкована Мiнiстерству iнфраструктури України. 

Формальним власником Компанiї є Фонд державного майна України, якому належать права на 

100% акцiонерного капiталу Компанiї. 

8 Iншi довгостроковi зобов’язання 

30 червня 2018 р. 01 сiчня 2018 

Зобов'язання за облiгацiями 74 281 ---  

Зобов'язання з фiнансової оренди 72 601 25 632  

Довгостроковi зобов'язання за доходами майбутнiх перiодiв 1 444 1 618  

 

Всього iнших довгострокових зобов'язань 148 326 27 250  

9 Нарахування та iншi забезпечення 

30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 

Нарахований резерв невикористаних вiдпусток 194 861 173 800  

Нарахованi премiї 36 536 39 040  

Iншi нарахування та забезпечення 10 379 9 717  

 

Всього нарахувань та iнших забезпечень 241 776 222 557  

 

Компанiя очiкує, що нарахований резерв невикористаних вiдпусток буде в основному 

використаний протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Нарахованi премiї пiдлягають 

виплатi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

10 Iншi поточнi зобов'язання 

Iншi поточнi зобов'язання складаються з таких статей кредиторської заборгованостi: 

30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 

Грошовi перекази до видачi клiєнтам 618 301 285 854  

Отриманi платежi комунальним пiдприємствам 410 871 404 288  

Заборгованiсть перед видавництвами 193 359 469 706  

Фiнансування на виплату пенсiй та соцiальних допомог 112 052 1 766 257  

Заборгованiсть за проданi товари 75 484 95 642  

Iнше 101 658 61 815  

 



Iншi поточнi зобов'язання 1 511 725 3 083 562  

 

? 
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11 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за шiсть мiсяцiв складався з таких 

компонентiв: 

2018 2017  

 

Надання поштових послуг 1 450 044 922 581  

Виплати i доставки пенсiй та iнших соцiальних виплат 752 103 622 961  

Фiнансовi послуги 441 674 360 767  

Оформлення за передплатою та доставка перiодичних друкованих видань 198 859 145 025  

Торгiвля товарами та надання iнших послуг 121 647 125 240  

Надання iнших комерцiйних послуг 47 692 46 158  

Дохiд вiд надання в користування майна товариства 23 173 14 227  

Надання iнших послуг 94 956 96 041  

 

 

Всього доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3 130 148 2 333 000  

 

12 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за шiсть мiсяцiв складалася з таких 

компонентiв: 

2018 2017  

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 2 265 522 1 666 017  

Витрати на матерiали 320 077 284 146  

Витрати на мiжнародний поштовий обмiн 239 629 77 971  

Знос та амортизацiя 100 455 183 970  

Витрати на утримання примiщень 55 329 73 414  

Витрати за розрахунково-касове обслуговування 38 913 35 568  

Витрати на оренду майна 37 087 29 221  

Транспортнi витрати 27 823 37 199  

Передбаченi законодавством податки, збори, обов'язковi платежi 20 508 18 132  

Витрати на зв'язок 18 880 12 838  

Iншi 29 554 5 570  

 

 

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3 153 777 2 424 046  

 

? 

13 Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за шiсть мiсяцiв складалися з таких компонентiв: 

2018 2017 

 

Доходи вiд отриманих грантiв 16 272 24 276  

Доходи вiд житлово-комунальних господарств 3 695 2 454  

Вiдшкодування ранiше списаних активiв 3 418 1 149  

Одержанi штрафи / пенi / неустойки 1 923 494  

Iншi доходи 272 1 131  

 



 

Всього iнших операцiйних доходiв 25 580 29 504  

 

 

14 Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за шiсть мiсяцiв складалася з таких компонентiв: 

2018 2017  

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 204 542 149 493  

Обов'язковi платежi, податки та збори 95 000 5 364  

Знос та амортизацiя 7 440 6 761  

Витрати на матерiали 4 082 2 305  

Вiдрядження 2 781 3 128  

Iншi 16 125 5 337  

 

 

Всього адмiнiстративних витрат 329 970 172 388  

 

15 Витрати на збут 

Витрати на збут за шiсть мiсяцiв складалася з таких компонентiв: 

2018 2017  

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 109 799 84 366  

Витрати на матерiали 2 636 1 466  

Знос та амортизацiя 825 1 680  

Iншi 5 354 7 470  

 

Всього витрат на збут 118 614 94 982  

 

? 

16 Iншi операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати за шiсть мiсяцiв складалася з таких компонентiв: 

2018 2017  

 

Збитки вiд курсової рiзницi 38 980 1 266  

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 23 606 20 865  

Визнанi штрафи, пенi неустойки 5 983 490  

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 3 710 1 469  

Знос та амортизацiя 1 409 5 661  

Забезпечення, пов'язанi з судовими позовами 800 386  

Iншi 2 845 7 507  

 

 

Всього iнших операцiйних витрат 77 333 37 644  

 

17 Фiнансовi доходи 

Фiнансовi доходи за шiсть мiсяцiв складалися з таких компонентiв: 

2018 2017 

 

Доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi 17 528 -  

Вiдсотки, одержанi по залишкам на рахунках банкiв 15 122 19 370  

Амортизацiя премiї за облiгацiями власної емiсiї 3 574 -  

Дивiденди одержанi - 2 474  



 

 

Всього фiнансових доходiв 36 224 21 844  

 

 

18 Всього фiнансових витрат 

Фiнансовi витрати за шiсть мiсяцiв складалися з таких компонентiв: 

2018 2017 

 

Витрати, пов'язанi з обслуговуванням облiгацiй 17 972 -  

Вiдсотки за кредит 11 832 11 852  

Витрати, пов'язанi з фiнансовим лiзингом 9 474 50  

Iншi ( 2 817 ) -  

 

 

Всього доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 36 461 11 902  

 

 

? 

19 Операцiї з пов’язаними сторонами 

В ходi звичайної дiяльностi Компанiї здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Особи вважаються 

пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або 

здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. 

Пов’язаними сторонами Компанiї є: 

• Уряд України в особi Мiнiстерства iнфраструктури України 

• Генеральний директор 

Оскiльки Компанiя знаходиться в державнiй власностi, вiдносини з iншими пiдприємствами, якi 

знаходяться у власностi i пiд контролем Уряду України не розкриваються. 

Власником Компанiї є Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України; стороною, що фактично 

контролює Компанiю, є орган державного управлiння – Мiнiстерство iнфраструктури України 

Кабiнет Мiнiстрiв України та Мiнiстерство iнфраструктури України впливають на дiяльнiсть 

Компанiї шляхом затвердження i перевiрки виконання планiв щодо господарської дiяльностi та 

затвердження i виконання фiнансових планiв. 

Крiм того, Компанiя обмежене в прийнятi рiшень щодо розпорядження своїм майном, списання 

активiв без погодження таких рiшень з органом державного управлiння. 

20 Подiї пiсля звiтної дати 

Не було виявлено суттєвих подiй, якi вимагали б внесення коригувань або розкриття iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi Товариства станом на та за шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2018 

року. 
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