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2.1 Спалах COVID-19 

11 березня 2020 р ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією. Протягом 2021 року пандемія COVID-
19 продовжували мати значний вплив на економіку України. Проте, на фоні виконання плану вакцинації 
населення скасування значної кількості обмежень, що пов’язані із COVID 19 та глобальної економічної 
рецесії, спричиненої пандемією COVID-19, спостерігається відновлення економіки України.  

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Товариства, її доходи від реаліза-
ції, Товариства генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можли-
вість продовжувати свою діяльність в осяжному. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-
19 на діяльність Товариства не був суттєвим. 

Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на 
результати Товариства; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, вклю-
чаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих подальших уря-
дових та регуляторних дій. 

2.2 Загроза вторгнення 

У березні-квітні та жовтні-листопаді 2021 року Росія почала збирати війська та військову техніку біля ко-
рдону з Україною, що представляє собою найвищу мобілізацію з моменту анексії Криму в 2014 році. До 
грудня 2021 поблизу кордону з Україною було розміщено орієнтовно понад 100 тис. російських військо-
вослужбовців. Багато західних урядів закликали своїх громадян покинути Україну. У той же час російський 
уряд неодноразово заперечував, що має будь-які плани вторгнення в Україну. 

Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації і, за необхідності, наскільки це можливо, вживає за-
ходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальший негативний розвиток цих подій описано 
у Примітці 37 «Події після звітного періоду». 
 

3. Безперервність діяльності  

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципу безперервності діяльності, що має на 
увазі реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході нормальної діяльності та не містить будь-яких 
коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум 
та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Товариство не було здатне продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі.  

Як зазначено в Примітці 37 «Події після звітного періоду» 24 лютого 2022 року президент Росії оголосив 
про «спеціальну військову операцію» в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокова-
ної війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно розпочали масштабний військо-
вий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих містах України. Президент 
України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який 
затверділа Верховна Рада. Наразі українська армія продовжує опір російським військам.  

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

Поточні наслідки війни на Товариство наступні: 

- Наразі в Товаристві працює 73% відділень; 

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

Для пом’якшення впливу на Товариство наслідків війни керівництвом Товариства було прийняте рішення 
зменшити адміністративні, збутові та інші операційні витрати до мінімально необхідного рівня для забез-
печення  здатності Товариства 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, 
Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тому керівництво Товариства 
вважає за доцільно прийняти для підготовки даної фінансової звітності принцип безперервності діяльно-
сті.  










































































