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Остаточне вирішення та наслідки війни важко передбачити і  вони можуть мати подальший серйозний 
вплив на українську економіку та бізнес Групи. 

Поточні наслідки війни на Групу наступні: 

- Наразі в Групі працює 73% відділень; 

- У Групі на дату затвердження фінансової звітності працює 13 482 співробітників, в тому числі  444 
мобілізовані. 

Для пом’якшення впливу на Групу наслідків війни керівництвом Групи було прийняте рішення зменшити 
адміністративні, збутові та інші операційні витрати до мінімально необхідного рівня для забезпечення  
здатності Групи продовжувати свою діяльність.  

Керівництвом був підготовлений оновлений фінансовий прогноз, який включає прогноз грошових потоків 
на наступні 12 місяців після затвердження даної фінансової звітності.  

Вищезазначений прогноз вказує, що приймаючи до уваги можливі зниження обсягів грошових переказів, 
Група здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тому керівництво Групи вважає за 
доцільно прийняти для підготовки даної фінансової звітності принцип безперервності діяльності.  

В той же час через непередбачуваний ефект наслідків війни на суттєві припущення, на яких ґрунтується 
підготовлений керівництвом фінансовий прогноз, керівництво Групи вважає, існує суттєва невизначеність, 
що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі. 

4. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 
 
 
4.1 Заява про відповідність 

Представлена консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (Рада з МСФЗ). 

 

4.2 Функціональна валюта та валюта подання консолідованої фінансової звітності 

Функціональна валюта та валюта подання даної фінансової звітності Групи – українська гривня. Суми 
виражені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 

 

4.3 Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 

Згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», 
застосування якого базується на професійному судженні, управлінський персонал Групи прийняв рішення 
не проводити перерахунок фінансової звітності за 2020 рік, обґрунтувавши свою позицію наступним. 
Зокрема, проаналізувавши критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 
МСБО 29, а саме:  
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 
або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються 
для збереження купівельної спроможності;  
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;  
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану 
втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;  
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;  
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.  

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний 
період, включаючи 2019, 2020 та 2021 роки, склав 20,24 %. 

Це надало впевненості управлінському персоналу Групи у відсутності передумов для проведення 
перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2021 рік.  
 
 










































































