Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 30/04-1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Шелемба Михайло Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП"
Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
31720260
4. Місцезнаходження
вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03005
5. Міжміський код, телефон та факс 044 538 00 37, 044 538 00 37
6. Адреса електронної пошти
Vadim.Shelest@datagroup.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
, д/н
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

, д/н, д/н

Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено https://www.datagroup.ua/pro-kompaniyu/pravovayaна власному веб-сайті
baza/rozkrittya-informaciyi
учасника фондового ринку
(URL-адреса сторінки)
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30.04.2021
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

X

X

X
X

інформація про наглядову раду;
інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

X

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
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X
X

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

X

Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена. Інформація про рейтингове агентство відсутня у
зв’язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення
для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає
монопольного (домінуючого) становища. В складі засновників Товариства фізичні особи відсутні. Фізичні особи не
володіють акціями емітента. Протягом звітного року чергові та позачергові збори акціонерів емітентом не
проводилися, питання, що відповідно до законодавства відносяться до компетенції загальних зборів вирішувались
єдиним акціонером одноосібно. Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди
не нараховувались та не виплачувались. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних,
дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій та інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду
Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. Протягом звітного періоду
Товариство не здійснювало викупу власних акцій Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів.
Протягом звітного періоду Товариство зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами
ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права не мало. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як
переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором
видів економічної діяльності, у зв’язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало
випуску іпотечних цінних паперів, істотних фактів не траплялось. Протягом звітного періоду Товариство не
здійснювало випуску боргових цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Звіт
про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв’язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало
випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Інформація про
судові справи емітента, Штрафні санкції емітента не входить до складу звіту у зв’язку з відсутністю таких фактів
протягом звітного періоду. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення відсутня, оскільки виплата додаткових компенсацій понад встановлені законодавством
не передбачена. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових
інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
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більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акційта Інформація про зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета
акцій не входить до складу звіту у зв’язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду. Інформація про
наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, Інформація про наявність у
власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не
входить до складу звіту у зв’язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду. Інформація про будь-які
обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших
власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, Інформація про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація
про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні
товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не входить до
складу звіту у зв’язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду. Інформація про акціонерні або
корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, Інформація про
будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над
емітентом не входить до складу звіту у зв’язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП"

2. Скорочене
найменування (за
наявності)

ПРАТ "ДАТАГРУП"

3. Дата проведення державної реєстрації
29.10.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
210709275,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
1418
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
61.10
Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

61.20

інша діяльність у сфері електрозв'язку

61.90

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) IBAN
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"
339500
UA693395000000026006148873001
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"
339500
UA693395000000026006148873001

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
Публічне акціонерне товариство «Подільська телефона компанія Мітел»

2) організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) ідентифікаційний код юридичної особи 21322854
4) місцезнаходження Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Щорса, 44/1

5) опис: Пряме володіння пакетом акцій у розмірі 100% статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
Товариство з обмеженою выдповыдальныстю "Восток Трейд"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30234307
4) місцезнаходження 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 17

5) опис: Пряме володыння часткою в розмыры 99,9 % статутного капыталу
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТАГРУП
МЕДІА"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 36980328
4) місцезнаходження 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 95,0% статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙНСТРІМ"

2) організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) ідентифікаційний код юридичної особи 24996754
4) місцезнаходження 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,
будинок 46 Б, квартира 6
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 95,0% статутного капіталу.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛЬНІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 34512788
4) місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,
будинок 37
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,5 % статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРЛІКС-КР"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 37065896
4) місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОСПЕКТ КАРЛА
МАРКСА, будинок 11В
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,9 % статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮАСІТІ
ПЛЮС"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 37593655
4) місцезнаходження 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31/33

5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,9 % статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕГРУП"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 37488287
4) місцезнаходження 95048, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ
БАЛАКЛАВСЬКА, будинок 77, квартира 158
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,96 % статутного капіталу.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 р.

© SMA

31720260

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ТЕЛЕСТУДІЯ "ДЕЦЕБАЛ"

2) організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30870396
4) місцезнаходження 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ ТІМІРЯЗЄВА, будинок
21
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 100% статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ЛІНК"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 36993211
4) місцезнаходження 30100, Хмельницька обл., місто Нетішин, ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА,
будинок 2В
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 81,59 % статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ЛІНК
ІНТЕРНЕТ СЕРВІС ПРОВАЙДЕР"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 37596614
4) місцезнаходження 30100, Хмельницька обл., місто Нетішин, ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА,
будинок 2В
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,9 % статутного капіталу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 25380239
4) місцезнаходження 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЗАЩУКА, будинок
27/1
5) опис: Пряме володіння часткою в розмірі 99,9% статутного капіталу.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.
Інформація про чисельність працівників
Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
становить 1418 осіб. Фонд оплати праці в звітному році становив 329 616 тис.грн і в порівнянні з
попереднім роком фонд оплати праці збільшився. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення
рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство на постійній основі здійснює
навчання працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації відносно операційних потреб емітента,
проводить соцiально-психологiчнi дослідження у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих
працiвникiв та iнше.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами
RAZOM: ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ ЛОКАЛЬНИХ БІЗНЕСІВ
Сьогодні український локальний бізнес потребує підтримки кожного з нас як ніколи. Тисячі підприємств,
які успішно працювали ще в лютому, сьогодні вимушені скорочувати працівників та ставити під питання
існування власної справи.
Зараз найліпший період, щоб підтримати улюблене кафе, пекарню, магазин одягу чи виробника дитячих
іграшок, які працюють у місті, де ми живемо. Саме для цього "Датагруп" створила проєкт "RAZOM" місце, де небайдужі люди зустрічають потрібних людей і купують у них.
Вже 20 років ми за допомогою телекомунікацій з'єднуємо людей один з одним. Багаторічний досвід
допомагає нам розуміти потреби наших клієнтів усіх сегментів та вчасно реагувати на них. Наші бізнесклієнти зараз мріють отримувати замовлення, щоб не скорочувати працівників, а фізичні особи шукають
найкращі цінові пропозиції, щоб підтримати своїх сусідів та родичів.
"Датагруп" створила проєкт "RAZOM" — онлайн-майданчик, на якому представлені компаній та
пропозиції від локальних підприємців, що готові працювати сьогодні. Замовляючи у них, покупці можуть
не лише отримати необхідне, а й допомогти сусідам не втратити роботу, а локальному бізнесу —
продовжувати існувати. Адже бізнес має працювати, щоб українці могли і заробляти, і купувати.
БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ – ДІТЯМ!
Ми підтримуємо важливі освітні урядові та громадські ініціативи, які допомагають популяризовувати
безпечне користування інтернетом серед підлітків і дітей. За підтримки «Датагруп» із 15 вересня 2020 року
в Україні почала діяти Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті – 1545 (далі обрати
3). 6 березня 2020 року СЕО «Датагруп» Михайло Шелемба та заступник міністра цифрової трансформації
з питань євроінтеграції Валерія Іонан підписали Меморандум про співпрацю щодо забезпечення онлайнзахисту громадян та реалізації їхніх прав у цифровому середовищі. Фахівці «Датагруп» із кібербезпеки є
учасниками процесу розробки та реалізації проєкту «Національна стратегія захисту дітей у цифровому
просторі 2020-2026 – безпечний інтернет в освітніх установах».
«Беручи участь у всеукраїнському пілотному проєкті зі створення безпечного інтернет-простору для
школярів, «Датагруп» робить власний дієвий внесок у виконання «Національної стратегії захисту дітей у
цифровому просторі 2020-2026». Як соціально відповідальна компанія, ми охоче долучаємо свої знання,
уміння та ресурси до реалізації цієї корисної урядової ініціативи», – наголосив Михайло Шелемба під час
підписання меморандуму.
СПОРТИВНО-БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ DATAHEART
DataHeart – це спортивно-благодійний проект компанії "Датагруп", метою якого є залучити якомога більше
людей до спорту та разом зібрати кошти на проведення операцій дітям із вадами серця:
можна займатись спортом та реєструвати свої тренування у системі. За кожне зареєстроване тренування
компанія перераховує кошти на благодійність;
можна допомагати фінансово і самостійно вносити суми на благодійний рахунок.
Ми запрошуємо усі компанії України долучитись до проекту DataHeart. Ваші співробітники можуть
реєструвати свої тренування у системі та перераховувати кошти маленьким пацієнтам. За тренування своїх
співробітників компанія-партнер матиме звіт та зможе перерахувати додаткові кошти підопічним проекту.
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ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНА
Сучасні технології зв'язку дозволяють організувати дистанційне медичне обслуговування. Це рішення
спрощує доступ до медицини для жителів маленьких міст і сіл. З 2012 року ми об'єднуємо регіональними
каналами зв'язку медичні установи. У 2017 році ми стали партнером Гадяцької районної адміністрації і
допомогли району першим в Україні реалізувати програму «Електронний пацієнт» в Центральній районній
лікарні м. Гадяч Полтавської області та селах Гадяцького району.
ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ В УКРАЇНІ
Жителі невеликих сіл, що знаходяться далеко від районних центрів, сьогодні все ще не мають доступу до
інтернету. Причина цього - відсутність цифрової інфраструктури. У багатьох європейських країнах вона
вирішується оперативно завдяки використанню супутникових технологій. «Датагруп» допомагає усувати
цифрову нерівність у нашій країні, пропонуючи швидке і недороге рішення - підключати школи і лікарні
віддалених районів до супутникового інтернету.
«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
Ми розробили і допомагаємо впроваджувати комплекс рішень, які дозволяють скоротити кількість ДТП,
оптимізувати дорожній рух, налагодити зручну комунікацію жителів з комунальними службами і створити
комфортні умови для городян України та туристів. У межах проекту ми пропонуємо:
комплексну систему відеоспостереження;
систему фіксації порушень правил дорожнього руху;
інтерактивне освітлення перехресть і доріг;
єдину інформаційно-консультаційну службу міста;
доступ до інтернету у громадських місцях.
В «Датагруп» стартував масштабний проєкт із модернізації всеукраїнської магістральної мережі компанії,
який допоможе вивести якість послуг і сервісів на ще більш високий рівень. Інвестиції в проєкт складуть
20 млн доларів. Компанія провела ґрунтовну підготовку до тендера та обрала для участі в ньому кращих
світових виробників обладнання. За результатами тендера вендором проєкту стала компанія Cisco (США) –
світовий лідер у галузі виробництва мережевого обладнання.
«Датагруп» є телеком-партнером для багатьох найбільших українських компаній реального сектора
економіки. Загальна протяжність мережі високошвидкісної передачі даних «Датагруп» становить понад 22
000 км. Це й міжміські DWDM- і MPLS-мережі, і міські опорні MPLS-мережі у великих містах присутності
«Датагруп». Модернізація торкнеться всіх рівнів мережі та суттєво збільшить її пропускну здатність.
Завдяки цим інвестиціям значно зросте надійність і доступність послуг, що надаються: перебудується
топологія мережі з географічним рознесенням критичних вузлів і 100%-вим резервуванням будь-якого
виду трафіка – від клієнта до ядра мережі. Це, у свою чергу, підвищить відмовостійкість мережі та істотно
підніме рівень клієнтського обслуговування, оскільки в декілька разів збільшиться швидкість
налаштування нових сервісів завдяки новим системам управління трафіком і послугами.
«Датагруп» спільно з Hawe Telekom (Польща) завершила проєкт із будівництва нового міжнародного
переходу «Дорогуськ – Ягодин» на українсько-польському кордоні. Це другий власний перехід компанії
«Датагруп» у напрямку Польщі, який має потенційну пропускну здатність до 16 Тбіт/с. Таким чином, до
існуючих чотирьох незалежних міжнародних переходів у Європу (на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною
та Польщею) додано ще один – другий на кордоні з Польщею. Загальна пропускна здатність міжнародних
каналів становить близько 1500 Гб/с.
Компанія «Датагруп» уже протягом багатьох років працює на ринку операторських послуг передачі даних і
є надійним партнером для всеукраїнських і регіональних домашніх мереж, інтернет-провайдерів та
операторів зв'язку. Даний проєкт значно розширює можливості «Датагруп» щодо реалізації міжнародних
проєктів, збільшення магістральної ємності мережі, міжнародного інтернет-трафіка. Також він дозволить
мінімізувати затримку до точки обміну трафіком при зверненні до багатьох популярних ресурсів,
розташованих у Варшаві (Facebook, Amazon, Microsoft, ігрових серверів тощо), що допоможе збільшити
швидкість доступу до них для всіх наших клієнтів. Крім того, при побудові віртуальних мереж наші
корпоративні клієнти зможуть резервувати маршрути через нові європейські траси.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не
було.
Опис обраної облікової політики
Суттєві положення облікової політики
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3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою
вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків
або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів
і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за
висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші
політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими політиками,
які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня
2020 року.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для
прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та
грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
•фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
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відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом
не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній
валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у
складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та
відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість
відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові
кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Зобов'язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
•Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше
дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у
процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість
яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за
їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості
активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне технічне
обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій
вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом у діапазоні від 2 до 20
років.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу
припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
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Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки
якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО
16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує,
якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного
активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основними видами діяльності Товариства є послуги у сфері проводового електрозв'язку, діяльність у сфері
безпроводового електрозв'язку, Інша діяльність у сфері електрозв'язку. Перспективнiсть надання послуг ріст попиту на послуги електрозв'язку. Ринок послуг доступу до мережі інтернет динамiчно розвивається.
Обсяги надання послуг не залежать вiд сезонних змiн. Основні клієнти Товариства – фізичні та юридичні
особи на територiї України та за кордоном. Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у
податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно
впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фiнансово-економiчнi
зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів
надаваних послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на
зміни у податковому законодавстві, розширенні номенклатури та якості послуг. Товариство постiйно
проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на
пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя власної телекомунiкацiйної
мережi та впровадження нових послуг дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних
телекомунiкацiйних послуг. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів
на надання послуг, основними методами продажу є адресна та загальна реклама. При наданні послуг
сировина не використовується. Стан розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент
характеризується перевищенням пропозиції над попитом. Ринок телекомунiкацiй України динамiчно
розвивається. Становище Товариства на ринку характеризується як стабільне. Галузь, у якій здійснює свою
діяльність Товариство характеризується високим рівнем конкуренції. Емітент передбачає у перспективі
суттєве розширення діяльності як у кількісному обчисленні, так і територіальному. Емітент не має
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Товариство не здійснювало значних придбань або відчужень активів за останні п'ять років.
Інформація про основні засоби емітента
До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди,
машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо. У
звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Виробничі потужності
відсутні внаслідок того, що Товариство виробництвом не займається. У звітному періоді, ступінь
використання основних засобів, в т.ч. машин та обладнання емітентом складає 100%. Способи утримання
активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі
підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для
відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в
момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до
збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних
засобів. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. На думку Товариства
екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не
визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобів у
зв’язку з значним грошових вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. В
результаті за звітний період суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося, планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не складалося.
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Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Основним ризиком, який впливє на дiяльнiсть емiтента є загострення конкурентної боротьби на ринку
телекомунiкацiй. На діяльність емітента впливає також нестабільність цінової та економічної політики
держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносії, запасні
частини та iншi матеріали і обумовлює платопроможнiсть замовників; недостатність власних обігових
коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці;
нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний
стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми
свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих
проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та
макроекономічні ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного
розвитку, зростання інфляції. Податкове навантаження.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування дiяльностi підприємства ведеться з власних обігових та запозичених коштів. Для
забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство
приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та
погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та подальший розвиток підприємства в ІТтехнологіях.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кінець звітного періоду Товариство не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному
обсязi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В найближчi роки Товариство планує збереження своїх позицiй на ринку шляхом подальшого розвитку
підприємства в ІТ-технологіях, збільшення та поширення спектру надаваних послуг, проведення
рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне i раціональне використання майна,
коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку. Істотними факторами, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції,
загальноекономічні негативні тенденції в країні.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Товариство у звітному році не здійснювало досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за
звітний рік не мало.
Інша інформація
д/н
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Генеральний директор

Одноосібний

Персональний склад
Шелемба Михайло Васильович

Ревізор

Одноосібний

Шелест Вадим Сергійович
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
Посада
Прізвище, ім’я, по
Рік
Освіта
Стаж
з/п
батькові
народроботи
ження
(років)

1

2

1 Генеральний директор

3
Шелемба Михайло
Васильович

4
1986

5
вища

6
13

Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної
особи та посада, яку займав

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)

7

8

ТОВ "МакКiнзi Компанiя Україна",
34818665, Консультант

16.11.2016,
безстроково

Опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначені статутом та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 13 років. Попередні посади: консультант ТОВ "МакКінзі Компанія Україна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах.
2 Головний бухгалтер
Волнянська Оксана
1969 вища
30
ТОВ "ГАП Україна", 37506358, головний
12.10.2016,
Борисiвна
бухгалтер
безстроково

Опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж
роботи 30 років. Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "ГАП "Україна". Посадова особа обіймає посаду члена ревізійної комісії ПАТ "ПТК "Мітел", код ЄДРПОУ 21322854,
місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Щорса, 44/1.
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1

2

3 Ревізор акціонерного товариства

3

4

Шелест Вадим Сергійович

1976

5
вища

6
23

7
ПрАТ "Датагруп", 31720260, Головний
юрисконсульт - радник генерального
директора з юридичних питань.

8
30.03.2021, до
01.05.2022 року

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода, у т.ч. в натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на посаду згідно рішення акціонера від 30.03.2021 року. Протягом звітного періоду та останніх 5 років посадова особа
обіймала посаду головного юрисконсульта-радника генерального директора з юридичних питань ПрАТ "Датагруп", посадова особа також обіймає посаду члена наглядової ради
ПАТ "Подільська телефонна компанія "Мітел", код ЄДРПОУ 21322854, місцезнаходження: м. Хмельницький вул. Щорса, 44/1. Загальний стаж роботи посадової особи – 23 роки.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
Від
Кількість за типами акцій
акцій
загальної
прості
привілейо(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
акцій (у
відсотках)
1

3

4

5

6

Ревізор акціонерного Шелест Вадим Сергійович
товариства

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисiвна

0

0

0

0

Генеральний
директор

Шелемба Михайло Васильович

0

0

0

0
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективі Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.
Перспективність подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного
законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та
виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи
подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової,
iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї
маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження рацiональної
економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та
конкурентоспроможності Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах
акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій
Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом
шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами
дивідендів.
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало
дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства,
що відповідають рівню ризику.
Динаміка Власного капіталу
тис.грн.
Пасив/2019/2020
1/2/3
Зареєстрований капітал/210 709/210 709
Додатковий капітал/228 515/228 461
Резервний капітал/156/156
Нерозподілений прибуток/ 116 050/301 550
Неоплачений капітал/0,0/0,0
Усього Власний капітал/555 430/740 876
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків
Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а
також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України та закордоном. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший
економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а
також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної
політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на
здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення Товариство здійснює свою
діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів
Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову
форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною
особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.
Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних
умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення
зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення
матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації
працівників.
ПрАТ «Датагруп» сьогодні:
- 20 років досвіду на ринку України у сфері телекомунікацій
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- Повний спектр послуг у більш ніж 90 населених пунктах України
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших телекомунікаційних центрах
Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної мережі
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших телекомунікаційних центрах
Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної
КАДРОВА ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ
Кадрова політика підприємства визначає принципові напрямки в роботі з персоналом на довготривалу
перспективу. Пріоритетними напрямками кадрової політики є комплектація компанії високопрофесійним
персоналом та надання усім співробітникам, незалежно від посади, територіального розташування та
робочого місця, доступу до навчання, розвитку та спілкування з колегами.
ПрАТ «Датагруп» використовує власні ресурси для успішного розвитку, формує команду фахівців, здатних
успішно вирішувати виробничі та управлінські завдання. Приділяючи багато уваги утриманню ключового
персоналу, компанія водночас працює над удосконаленням сучасних систем відбору та пошуку персоналу.
Для забезпечення виробничих потреб компанії, ми здійснюємо різні заходи для навчання та розвитку
персоналу. Для цього проводимо як внутрішні навчальні заходи, так і залучаємо зовнішніх провайдерів для
підвищення кваліфікації нашого персоналу та формування необхідних компетенцій. В компанії діє
програма розвитку кадрового резерву, реалізовану систему навчання персоналу, впроваджено систему
дистанційного навчання. Розпочато впровадження оцінки кваліфікаційних рівнів персоналу.
«Датагруп» приділяє особливу увагу розробці та впровадженню мотиваційних програм, щоб підвищити
зацікавленість і задоволеність працею співробітників компанії та потенційних кандидатів. Компанія
розробляє та впроваджує матеріальні та нематеріальні системи стимулювання працівників.
Персонал виступає творцем свого корпоративного життя. Їх ідеї та пропозиції розглядаються, приймаються
та реалізуються. Трансформація та розвиток корпоративної культури допомагають посилити залученість
працівників, збільшити рівень лояльності персоналу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати.
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на
попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних
відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що
існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій
угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме
численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір
буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених
обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами,
пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту
через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на
управління економічною системою.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів
у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників
та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом
Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
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Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати
зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик
притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та
дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо
застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною
рейтинговою шкалою;
•ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення
депозитів протягом останніх п’яти років.
Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:
1.Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних
формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням
претензій і т.п ..
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення
контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму
впливу на боржника.
Д.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику:
інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками
збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками,
характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на
всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та
інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства не виникають у зв’язку з не володінням фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства
усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на
справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному
середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку
активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою.
Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально
припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових
фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків
здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових
фінансових інструментів.
Д.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового
активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також
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прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті
кон’юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при
розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи
зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:
•ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових
ставок;
•ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові
переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
•значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й
загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення
документації, пов’язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до
ліквідації підприємства;
•ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників
бухгалтерії.
Помилки в податкових розрахунках пов’язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2018 році не
було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких
основних заходів: - iдентифiкацiя окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю
підприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення
систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності
підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю
підприємства;
- оцінка широти i достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами
фінансових ризиків.
Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом
задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних
видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду
прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Датагруп» не схильне до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності . Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління відсутній.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб
або інший кодекс корпоративного управління
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами
акціонерів такий документ не затверджувався.
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Положення зазначених кодексів корпоративного управління не застосовуються - відхилення відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
X
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити): д/н
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити): д/н
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити): д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
голосуючих акцій товариства: д/н
Інше (зазначити): д/н
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
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4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада у Товаристві не створювалась. Виконавчий орган Товариства одноосібний - Генеральний
директор.
Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада в Товаристві не створена.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада в Товаристві не створена.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
Персональний склад:
З питань призначень
X
Персональний склад:
З винагород
X
Персональний склад:
Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не створена.

Персональний склад: Наглядова рада в Товаристві не створена.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядова рада в Товаристві не створена.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Наглядова рада в Товаристві не створена.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада в Товаристві не створена.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не створена.
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Ні
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не створена.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не створена.

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний директор Шелемба Михайло
Васильович.

Права, обов’язки, відповідальність та розмір винагороди
Генерального Директора Товариства визначаються трудовим
договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту
та чинного законодавства України.
До компетенції Генерального Директора належить вирішення
всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю
Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства
Виконавчий орган товариства одноосібний - засідання виконавчого органу не проводились, всі питання, що віднесені
законодавством до компетенції виконавчого органу вирішувались генеральним директором одноосібно.
Оцінка роботи виконавчого органу
Діяльність генерального директора забезпечує покращення показників фінансово-господарської діяльності
Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Інформація про ризики і невизначеності (Д)
Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому
етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що
розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі
складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти
ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну
адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його
у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання
контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною
реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це
витрати на управління економічною системою.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у
нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик,
відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі
розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Д1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати
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зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний
таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів,
для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка
саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління
кредитними ризиками:
•ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
•ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів
протягом останніх п’яти років.
Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:
1.Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов
контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п ..
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про
виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на
боржника.
Д.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента
коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик,
валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи
валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового
інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику
Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові
інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту
коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства не виникають у зв’язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в
іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що
відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих
активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є
властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у
боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює
моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових
ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість
відсоткових фінансових інструментів.
Д.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни
платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон’юнктурної зміни
податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів.
Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх
ризиків. Податковий ризик включає в себе:
•ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
•ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто
дострокове скасування податкових пільг;
•значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу
зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов’язаної з
господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
•ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.
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Помилки в податкових розрахунках пов’язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку
активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами
державної влади не застосовувались.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних
заходів: - iдентифiкацiя окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес
iдентифiкацiї окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів
ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля
фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти i достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових
ризиків.
Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в
них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових
ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та
хеджування як метод страхування цінового ризику.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Датагруп» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду
ревізора
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
0
останніх трьох років? __________
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
так
так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

ні

ні

ні

так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

ні
ні

ні
ні

так
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
© SMA
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ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
X
X
X
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити): д/н
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація
Інформація про діяльність
Документи
Копії
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів
акціонерного товариства
загальнодоступній ознайомлення надаються на
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
даних Національної
в акціонерному акціонера
комісії з цінних
товаристві
паперів та фондового

Інформація
розміщується
на власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів
управління товариства
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити): Виконавчий орган
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Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих
акцій
Інше (зазначити): д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
№
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)
1 Датагруп Холдинг Лімітед
НЕ 237001

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
Кількість акцій
кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення
обмеження

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на
11.11.1111
загальних зборах Товариства відсутні.
Опис: Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні.
210709275

0

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Генеральний Директор призначається Загальними зборами. Особа призначена на посаду Генерального
Директора виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового Генерального Директора.
Повноваження Генерального Директора припиняються достроково у випадках:
•прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Товариства;
•фізичної неможливості виконання обов’язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім,
тяжка хвороба);
•подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення
Наглядовою радою;
•в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України
9) Повноваження посадових осіб емітента
Генеральний Директор
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, у
тому числі, але не виключно:
•розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом;
•відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші
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документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства;
•підписувати та видавати довіреності, вчиняти правочини, укладати договори від імені Товариства;
•затверджувати штатний розпис Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів
Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до
нього;
•визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її
захисту;
•надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про
діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та
внутрішніми положеннями Товариства;
•призначати наказом особу, яка тимчасово здійснює повноваження генерального Директора у разі
відсутності генерального директора у зв’язку з відрядженням, хворобою, відпусткою тощо;
•здійснювати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з
законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) Загальних зборів,
генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Звіт з корпоративного управління підготовлено і інформація в ньому розкрита відповідно до вимог пункту
3 статті 40` Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та статті 12" Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Опис основних характеристик
систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, перелік осіб, які прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, дані про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, - порядок призначення та звільнення
посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення, повноваження посадових осіб емітента, наведені у Звіті з
корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності
Компанії, і відповідають Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Датагруп Холдинг Лімітед

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи

Місцезнаходження

НЕ 237001 Лампусас стрiт 1, Нікосія,
1095, КІПР

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього:

2020 р.
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Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

8428371

100

8428371

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

8428371

100

8428371

0

Кількість за типами акцій

X. Структура капіталу
№
з/п
1
1

Тип та/або клас акцій

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

2
Акції прості іменні

3
210709275

4
25,00

Примітки: д/н
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Права та обов’язки

5
Відповідно до статуту та чинного законодавства України.

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6
Публічна пропозиція відсутня, в біржовому
реєстрі не знаходяться.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1
29.03.2011

2
173/1/11

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

© SMA

6

Державна комiсiя з цiнних паперiв UA1007551005 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

Опис: Фактів лістингу/делістингу або включення/виключення з біржового списку не було.

2020 р.

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

31720260

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

25,00

8428371

210709275,00

100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата
реєстрації
випуску
1

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску
2

29.03.2011 173/1/11

Міжнародний Кількість акцій у
ідентифівипуску (шт.)
каційний номер
3
4
UA1007551005

8428371

Опис: Обмеження прав голосу за голосуючими акціями відсутні.
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Загальна
номінальна
вартість (грн)
5
210709275

Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу
голосуючих акцій акцій, права голосу за
за якими за результатами обмеження
(шт.)
якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.)
6
7
8
8428371

0

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
791509
808935
0
0

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
791509
808935

будівлі та споруди

507972

525565

0

0

507972

525565

машини та обладнання

245944

241424

0

0

245944

241424

7481

10624

0

0

7481

10624

0

0

0

0

0

0

30112

31322

0

0

30112

31322

транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

791509

808935

0

0

791509

808935

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні
засоби – 20 років, машини та обладнання – 5-8 років, транспортні засоби – 10 років, інструменти, прилади, інвентар
– 6-10 років, iнші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів: 2101562 тис.грн. Ступінь зносу всiх
основних засобів становив – 61,5 % та по групах: будiвель та споруд – 48,3 %, машин та обладнання – 71,2%,
транспортних засобiв – 53%, інших – 86 %. Ступiнь використання основних засобів – 99 %. Сума нарахованого зносу:
1292627 тис. грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна відсутні.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
740876
555430
Статутний капітал (тис. грн)
210709
210709
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
210709
210709
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 530167 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 530167 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 344721 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 344721
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит банку

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис: д/н
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
326000

22.12.2018

326000

24

21.12.2023

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

27791
0
495482
849273

X
X
X
X

X
X
X
X

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 31714676
особи
Місцезнаходження
вулиця Івана Франка, буд. 42 Б, оф. 203, м. Київ,
Шевченківський, Київська область, 01030, Україна
Номер ліцензії або іншого
2738
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, АПУ
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

30.11.2001

+38(044)2218116
+38(044)2218116
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
Тропініна, 7-Г, м.Київ, Подільський, Київська область, 04071,
Україна
Номер ліцензії або іншого
д/н
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, д/н
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

11.11.1111
(044) 591-04-00, 591-04-40
591-04-04
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги Центрального депозитарію. Здійснює діяльність без
отримання ліцензії відповідно до законодавства.
2020 р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної 21676262
особи
Місцезнаходження
вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, Київська область,
03150, Україна
Номер ліцензії або іншого
DR/00001/APA
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, НКЦПФР
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

18.02.2019

(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому
ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги з оприлюднення регульованої інформації.
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Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП"

за ЄДРПОУ

31720260

Територія

за КОАТУУ

8038900000

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

61.10
Вид економічної Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
1418
Адреса,
вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, Солом'янський, Київська область, 03005, Україна, 044 538 00 37
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

318515
490381
171866
0
791509
1963326
1171817
0
0
0
0
0
0

315817
518529
202712
0
808935
2101562
1292627
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

57820
1
0
1314
14173
0
0
0
1183332

57820
1
0
1034
14173
0
0
0
1197780

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

4887
2612
42
109
2124
0
0
0
132091

4692
2896
1
104
1691
0
0
0
138334

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

0
2300
0
190
0
23392
0
106513
0
100934
0
0
0

0
2124
0
672
0
31318
0
202334
0
198784
0
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
9203
278576
0

0
0
0
12895
392369
0

1300

1461908

1590149

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2020
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
210709
210709
1401
0
0
1405
0
0
1410
228515
228461
1411
0
0
1412
0
0
1415
156
156
1420
116050
301550
1425 (
0
0
) (
)
1430 (
0
0
) (
)
1435
0
0
1495
555430
740876
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
369000
232270
0
0
0
0
0
0

0
0
326000
242003
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
601270

0
0
0
0
0
0
568003

1600
1605
1610

0
0
1645

0
0
1528

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

112628
34140
10467
1810
9154
35879
0
0
0
51388
0
0
58564
305208

78688
27791
0
0
0
37663
0
0
0
49812
0
0
85788
281270

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисівна

2020
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2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
1461908

0
1590149

КОДИ
2021.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

31720260

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

2195
2200
2220
2240

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2241
2250
2255

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

27133
0
232879

) (

2665
0
175811

)

2295

(

0

) (

0

)

2020
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2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

2122

3
1285317
0
0
0
0
0
650645
0
634672
0
0
0
0
0
45653
0

) (
) (

) (

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
216266
99901
21912
0

2182

(

0

2190

(
(

0
0
0
6500
0
88734
0

0
0
0
0
0
45833
0

)
)

)

0

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

342246
(

4
1320850
0
0
0
0
0
751709
0
569141

0
212188
109663
17874
0

)
)
)
)

0

)

275249
)(

) (
) (

0
0
0
17292
0
114065
0

)

)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

(45362)
0
187517
0

(

(34047)
0
141764
) (

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
187517

4
0
0
0
0
0
0
0
0
141764

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
12478
329616
59064
157388
4565
563111

4
14834
287640
52839
138495
7382
501190

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

Примітки: д/н
Керівник

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисівна

2020

© SMA

31720260

3
0
0
0
0
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0

)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
31720260

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження

2020
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

1477934

1371853

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
37663
2719
7255

2
0
0
0
35879
5922
6412

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

71
29568
0
0
0
6377
477358

4
22276
0
0
0
9729
534608

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

272343
61091
284138
47787
167266
69085
6040
1324
0
0
0
20991
438302

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

225956
52334
209272
30732
121291
57249
5292
923
6
0
0
53520
370166

3200

0

0

3205
3215

681
0

1122
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255

(

3
0

3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

229074
0
0
0

3290
3295

(

0
(228393)

)(

220435
0
0
0

)
)
)
)

0
(219313)

)

0

3305
3310
3340
3345

(

0
0
0
0

0
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

(
(
(
(
(
(

49792
0
64359
0
0
0

11225
0
81478
0
0
0

)
)
)
)
)
)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(

117
(114268)
95641
106513
180
202334

0
(92703)
58150
48619
(256)
106513

)

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисівна

31720260
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(
(
(

0

Керівник
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)
)
)
)

)

3300

Примітки: д/н

2020
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0

)(
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
31720260

Звіт про власний капітал
за 2020 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
210709
0

4
0
0

5
228515
0

4010
4090
4095
4100

0
0
210709
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
156
0

7
116050
0

8
0
0

9
0
0

10
555430
0

0
0
228515
0

0
0
156
0

0
(2017)
114033
187517

0
0
0
0

0
0
0
0

0
(2017)
553413
187517

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
(54)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(54)

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
210709

0
0

(54)
228461

0
156

187517
301550

0
0

0
0

187463
740876

Примітки: д/н
Керівник

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисівна
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВВ «ДАТАГРУП»
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАТАГРУП»
за 2020 рік станом на 31.12.2020 року,
складеної у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності
Україна, м. Київ, 2020 р.
ПРИМІТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПрАТ «ДАТАГРУП».
за 2020 рік станом на 31.12.2020 року, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ)
Повний комплект фінансової звітності ПрАТ «ДАТАГРУП» за 2020 рік, станом на 31.12.2020
року, складається з наступних компонентів:
1.ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС).
2.ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ.
3.ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ.
4.ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.
5.ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Фінансова звітність ПрАТ «ДАТАГРУП».підготовлена у відповідності до принципів та вимог,
встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Фінансова звітність ПрАТ підготовлена за 2020 рік станом на 31.12.2020 року на основі єдиної
облікової політики товариства, затвердженої наказом № 1 .
1.Загальна інформація про Товариство
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ДАТАГРУП».
Скорочена назва: ПрАТ «ДАТАГРУП».
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31720260.
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.
Основні види діяльності за КВЕД:
•61.10Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
•61.20Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
•61.90Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Відповідальні особи: Генеральний Директор – Шелемба Михайло Васильович.
Головний бухгалтер - Волнянська Оксана Борисівна.
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В перспективі Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному
роцi. Перспективність подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та
неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз
забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн
зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем
ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового
забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є
розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення
ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможності Товариства.
Ключові цілі: Реалізація бачення ПрАТ «ДАТАГРУП» ґрунтується на досягненні стратегічних
цілей, які обрано відповідно до проведеного аналізу сильних та слабких сторін Компанії,
проблем, які необхідно вирішити, та з урахуванням можливих загроз і очікувань основних
зацікавлених сторін.
Ключова ціль – підвищення фінансово-економічної стабільності за рахунок сталого розвитку,
росту дохідності і рентабельності бізнесу.
1. Підвищення привабливості телекомунікаційних послуг ПрАТ «ДАТАГРУП» шляхом
покращення якості та доступності послуг.
2. Збільшення присутності на ринках України та за її межами за рахунок посилення та прямих
інвестицій.
3. Підвищення привабливості для співробітників та партнерів. Впровадження соціально
відповідальних підходів в управлінні персоналом.
4. Підвищення енерго- і ресурсо-ефективності компанії.
Ключові умови успішної реалізації Стратегії:
- усвідомлення та прийняття кожним працівником, структурним підрозділом мети,
концептуальних підходів та конкретних завдань Стратегії;
- досягнення єдності і координованості дій під час виконання Стратегії;
- узгодженості програм і політик з її реалізації, уникнення розбіжностей та протиріч між
програмами і стратегічними цілями;
- впровадження централізованої системи управління змінами, моніторингу виконання завдань і
стратегічних ініціатив, корегування Стратегії.
ПрАТ «Датагруп» сьогодні:
- 20 років досвіду на ринку України у сфері телекомунікацій
- Повний спектр послуг у більш ніж 90 населених пунктах України
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших
телекомунікаційних центрах Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної мережі
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших
телекомунікаційних центрах Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної
RAZOM: ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ ЛОКАЛЬНИХ БІЗНЕСІВ
Сьогодні український локальний бізнес потребує підтримки кожного з нас як ніколи. Тисячі
підприємств, які успішно працювали ще в лютому, сьогодні вимушені скорочувати працівників та
ставити під питання існування власної справи.
Зараз найліпший період, щоб підтримати улюблене кафе, пекарню, магазин одягу чи виробника
дитячих іграшок, які працюють у місті, де ми живемо. Саме для цього "Датагруп" створила
проєкт "RAZOM" - місце, де небайдужі люди зустрічають потрібних людей і купують у них.
Вже 20 років ми за допомогою телекомунікацій з'єднуємо людей один з одним. Багаторічний
досвід допомагає нам розуміти потреби наших клієнтів усіх сегментів та вчасно реагувати на них.
Наші бізнес-клієнти зараз мріють отримувати замовлення, щоб не скорочувати працівників, а
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фізичні особи шукають найкращі цінові пропозиції, щоб підтримати своїх сусідів та родичів.
"Датагруп" створила проєкт "RAZOM" — онлайн-майданчик, на якому представлені компаній та
пропозиції від локальних підприємців, що готові працювати сьогодні. Замовляючи у них, покупці
можуть не лише отримати необхідне, а й допомогти сусідам не втратити роботу, а локальному
бізнесу — продовжувати існувати. Адже бізнес має працювати, щоб українці могли і заробляти, і
купувати.
БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ – ДІТЯМ!
Ми підтримуємо важливі освітні урядові та громадські ініціативи, які допомагають
популяризовувати безпечне користування інтернетом серед підлітків і дітей. За підтримки
«Датагруп» із 15 вересня 2020 року в Україні почала діяти Урядова консультаційна лінія з питань
безпеки дітей в інтернеті – 1545 (далі обрати 3). 6 березня 2020 року СЕО «Датагруп» Михайло
Шелемба та заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан
підписали Меморандум про співпрацю щодо забезпечення онлайн-захисту громадян та реалізації
їхніх прав у цифровому середовищі. Фахівці «Датагруп» із кібербезпеки є учасниками процесу
розробки та реалізації проєкту «Національна стратегія захисту дітей у цифровому просторі 20202026 – безпечний інтернет в освітніх установах».
«Беручи участь у всеукраїнському пілотному проєкті зі створення безпечного інтернет-простору
для школярів, «Датагруп» робить власний дієвий внесок у виконання «Національної стратегії
захисту дітей у цифровому просторі 2020-2026». Як соціально відповідальна компанія, ми охоче
долучаємо свої знання, уміння та ресурси до реалізації цієї корисної урядової ініціативи», –
наголосив Михайло Шелемба під час підписання меморандуму.
СПОРТИВНО-БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ DATAHEART
DataHeart – це спортивно-благодійний проект компанії "Датагруп", метою якого є залучити
якомога більше людей до спорту та разом зібрати кошти на проведення операцій дітям із вадами
серця:
можна займатись спортом та реєструвати свої тренування у системі. За кожне зареєстроване
тренування компанія перераховує кошти на благодійність;
можна допомагати фінансово і самостійно вносити суми на благодійний рахунок.
Ми запрошуємо усі компанії України долучитись до проекту DataHeart. Ваші співробітники
можуть реєструвати свої тренування у системі та перераховувати кошти маленьким пацієнтам. За
тренування своїх співробітників компанія-партнер матиме звіт та зможе перерахувати додаткові
кошти підопічним проекту.
ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНА
Сучасні технології зв'язку дозволяють організувати дистанційне медичне обслуговування. Це
рішення спрощує доступ до медицини для жителів маленьких міст і сіл. З 2012 року ми
об'єднуємо регіональними каналами зв'язку медичні установи. У 2017 році ми стали партнером
Гадяцької районної адміністрації і допомогли району першим в Україні реалізувати програму
«Електронний пацієнт» в Центральній районній лікарні м. Гадяч Полтавської області та селах
Гадяцького району.
ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ В УКРАЇНІ
Жителі невеликих сіл, що знаходяться далеко від районних центрів, сьогодні все ще не мають
доступу до інтернету. Причина цього - відсутність цифрової інфраструктури. У багатьох
європейських країнах вона вирішується оперативно завдяки використанню супутникових
технологій. «Датагруп» допомагає усувати цифрову нерівність у нашій країні, пропонуючи
швидке і недороге рішення - підключати школи і лікарні віддалених районів до супутникового
інтернету.
«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
Ми розробили і допомагаємо впроваджувати комплекс рішень, які дозволяють скоротити
кількість ДТП, оптимізувати дорожній рух, налагодити зручну комунікацію жителів з
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комунальними службами і створити комфортні умови для городян України та туристів. У межах
проекту ми пропонуємо:
комплексну систему відеоспостереження;
систему фіксації порушень правил дорожнього руху;
інтерактивне освітлення перехресть і доріг;
єдину інформаційно-консультаційну службу міста;
доступ до інтернету у громадських місцях.
В «Датагруп» стартував масштабний проєкт із модернізації всеукраїнської магістральної мережі
компанії, який допоможе вивести якість послуг і сервісів на ще більш високий рівень. Інвестиції в
проєкт складуть 20 млн доларів. Компанія провела ґрунтовну підготовку до тендера та обрала для
участі в ньому кращих світових виробників обладнання. За результатами тендера вендором
проєкту стала компанія Cisco (США) – світовий лідер у галузі виробництва мережевого
обладнання.
«Датагруп» є телеком-партнером для багатьох найбільших українських компаній реального
сектора економіки. Загальна протяжність мережі високошвидкісної передачі даних «Датагруп»
становить понад 22 000 км. Це й міжміські DWDM- і MPLS-мережі, і міські опорні MPLS-мережі
у великих містах присутності «Датагруп». Модернізація торкнеться всіх рівнів мережі та суттєво
збільшить її пропускну здатність.
Завдяки цим інвестиціям значно зросте надійність і доступність послуг, що надаються:
перебудується топологія мережі з географічним рознесенням критичних вузлів і 100%-вим
резервуванням будь-якого виду трафіка – від клієнта до ядра мережі. Це, у свою чергу, підвищить
відмовостійкість мережі та істотно підніме рівень клієнтського обслуговування, оскільки в
декілька разів збільшиться швидкість налаштування нових сервісів завдяки новим системам
управління трафіком і послугами.
«Датагруп» спільно з Hawe Telekom (Польща) завершила проєкт із будівництва нового
міжнародного переходу «Дорогуськ – Ягодин» на українсько-польському кордоні. Це другий
власний перехід компанії «Датагруп» у напрямку Польщі, який має потенційну пропускну
здатність до 16 Тбіт/с. Таким чином, до існуючих чотирьох незалежних міжнародних переходів у
Європу (на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею) додано ще один – другий на
кордоні з Польщею. Загальна пропускна здатність міжнародних каналів становить близько 1500
Гб/с.
Компанія «Датагруп» уже протягом багатьох років працює на ринку операторських послуг
передачі даних і є надійним партнером для всеукраїнських і регіональних домашніх мереж,
інтернет-провайдерів та операторів зв'язку. Даний проєкт значно розширює можливості
«Датагруп» щодо реалізації міжнародних проєктів, збільшення магістральної ємності мережі,
міжнародного інтернет-трафіка. Також він дозволить мінімізувати затримку до точки обміну
трафіком при зверненні до багатьох популярних ресурсів, розташованих у Варшаві (Facebook,
Amazon, Microsoft, ігрових серверів тощо), що допоможе збільшити швидкість доступу до них
для всіх наших клієнтів. Крім того, при побудові віртуальних мереж наші корпоративні клієнти
зможуть резервувати маршрути через нові європейські траси.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
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стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме,
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ (IAS) вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не набрали
чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці інформації,
що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив вживання цих МСФЗ на фінансову звітність
компанії.
Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності нашого Товариства. ПрАТ «ДАТАГРУП» має намір застосувати ці
стандарти з дати їх вступу в силу.
Роз’яснення КРМФЗ(IFRIC) 23. «Невизначеність у відношенні правил обрахування податку на
прибуток»
Роз’яснення розглядають порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність
податкових трактовок, що впливає на застосування МСФЗ (IAS)12.
Роз’яснення не застосовується до податків і зборів, які не відносяться до сфери застосування
МСФЗ(IAS)12, а також не містить особливих вимог, які стосуються процентів і штрафів, які
пов’язані з невизначеними податковими трактовками.
Товариство не застосовувало достроково стандарти, iнтерпретацiї або виправлення, якi були
випущенi, але не набутили чинностi. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi
застосовуватись Товариством
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2020 року.
Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi
застосовуватись Пiдприємством з 1 сiчня 2020 року: Змiни до Концептуальної основи фiнансової
звiтностi У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а
також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i
розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Згiдно нової редакцiї iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати
користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними ресурсами.
Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних. Обачнiсть
визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве
уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова
редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi
результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi
фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а
також за певних обставин - прогнознi данi. У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче
пiдприємство", пiд яким мається на увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi
межi та поняття зведеної звiтностi. Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс"
пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як
набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або
вiдтокiв. Замiсть цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу /
зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди. Нова глава КОФЗ присвячена опису
рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть (справедлива вартiсть, вартiсть
використання), iнформацiї, яку вони надають. Змiни вступають у силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Поправки не мали впливу на цю окрему
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фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес
складається iз внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати
вiддачу. Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого
процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали
вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути
наявним органiзований трудовий колектив. Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб
зосередити увагу на товарах i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного
доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та
iнших економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть
учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться
бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в
одному активi (або групi аналогiчних активiв). Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у
спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю
спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання
згодом отримає контроль, вiн проводять переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на
дату придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на
дату придбання спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток.
Цi змiни є перспективними. Ця поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства, але
можуть бути застосованi в майбутньому, якщо Пiдприємство проведе операцiю з об'єднання
бiзнесiв.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi Змiни уточнюють визначення
суттєвостi, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Iнформацiя
є суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або затуманення може
вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення,
винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову iнформацiю про
звiтуючу компанiю Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх
стандартах МСФЗ. Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш
послiдовним i вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на
тому, що пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв впливає на економiчнi
рiшення користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. У новому варiантi визначення
iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування її
iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до обгрунтованих очiкувань, вплинути на
рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх на
основi такої фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю,
що звiтує. Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не має впливу на окрему фiнансову
звiтнiсть Пiдприємства, i очiкується, що в майбутньому вплив також буде вiдсутнiй. 23 сiчня
2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" щодо
класифiкацiї зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Так, внесенi у сiчнi 2020 року правки до
МСБО 1 уточнюють, що класифiкацiя зобов'язань як поточних або довгострокових повинна
грунтуватись на правах, якi iснують на кiнець звiтного перiоду, тобто довгостроковим є
зобов'язання щодо якого на кiнець звiтного перiоду компанiя має дiюче право вiдкласти
врегулювання щонайменше на дванадцять мiсяцiв. Для класифiкацiї зобов'язань установлено такi
вимоги: " зобов'язання належать до категорiї довгострокових, якщо на кiнець звiтного перiоду в
суб'єкта господарювання є iстотне право на вiдстрочення їх врегулювання як мiнiмум на
дванадцять мiсяцiв. У новiй версiї стандарту бiльше не згадується "безумовне право", оскiльки
кредити рiдко бувають безумовними (наприклад, з тiєї причини, що кредитна угода може мiстити
особливi умови); " визначаючи класифiкацiю, розглядають наявнiсть права, але не розглядають
питання про те, чи реалiзує суб'єкт господарювання це право. Таким чином, очiкування
керiвництва не впливають на класифiкацiю; " право вiдстрочити погашення зобов'язання iснує
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тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя дотримується визначених договором умов на звiтну дату.
Зобов'язання класифiкується як короткострокове, якщо на звiтну дату або до неї було порушено
якусь умову, навiть якщо пiсля закiнчення звiтного перiоду вiд кредитора отримано звiльнення вiд
обов'язку виконувати цю умову. З другого боку, кредит класифiкується як довгостроковий, якщо
особливу умову за таким кредитом порушено тiльки пiсля звiтної дати; " "врегулювання"
визначається як погашення зобов'язання грошовими коштами, iншими ресурсами, що являють
собою економiчнi вигоди, або власними пайовими iнструментами органiзацiї. Поправки
набувають чинностi для рiчних звiтiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, i
повинна застосовуватись ретроспективно.
Дострокове застосування дозволено Пiдприємство не застосувало достроково цi поправки i
очiкується, що вони не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть. МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного
перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi
акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновкiв до
МСФЗ 17 "Страховi контракти". У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено
словом "рiшення", а поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв". Змiни вступають
у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Поправки не
мали впливу на цю окрему фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним вiдшкодуванням",
МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка" Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що
використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних
iнструментiв. Поправки змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування
передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi
потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi
реформи; обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; не можна використовувати для усунення будьяких iнших наслiдкiв реформи; вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на
вiдносини хеджування.
Згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" борговий iнструмент може оцiнюватися за
справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що
передбаченi договором грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i
вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу "(критерiй SPPI) i iнструмент утримується в
рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9
роз'яснюють, що фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або
обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка
сторона виплачує або отримує обгрунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору.
Данi поправки не мали впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
МСФЗ 17 "Страховi контракти". МСФЗ 17 - новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв
страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. МСФЗ
17 замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17
застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне
вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка
випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної
участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається надавати
порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове застосування за умови, що органiзацiя також
застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний
стандарт не застосовний до Пiдприємства. Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова
звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або
внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством. Поправки
розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над
дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi
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продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в
повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ
вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється дострокове
застосування перспективно.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України
– гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Пандемія COVID-19 не мала суттєвого впливу на результати діяльності та фінансову звітність
Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Керівництво Товариства впевнене в
подальшій безперервності діяльності Товариства.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 26 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до
вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних
МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших
подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,
для яких інші політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими
політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що
закінчився 31 грудня 2020 року.
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації",
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи,
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про
характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація
наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів
Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
•фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює
їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється
у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть
бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,
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визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі
зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Зобов'язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених
ознак:
•Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
•Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої
суми активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне технічне
обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом у діапазоні від
2 до 20 років.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу
припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням
щорічної норми.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
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відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання
збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах
з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній
основі протягом строку корисного використання.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
Протягом звітного року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних
оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу
цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво
вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
ПрАТ «ДАТАГРУП» визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є
немонетарними активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна
ідентифікувати, контролювати, отримати майбутні економічні вигоди від використання та
надійно оцінити вартість.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові
результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів
або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства (за винятком
зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного
законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або
виникли у звітному періоді.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові
результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які
призводять до збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті
про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до
МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства
України.
Дохід (виручка) від реалізації
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
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до фінансової звітності» , затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 №73, в українському звіті
про фінансові результати не відображаються дані про податок на додану вартість.
Оскільки цей податок є непрямим, дані про нього не наводяться у Звіті про сукупний прибуток,
складеному за МСФЗ ПДВ виключається. Отже, на цю суму зменшується дохід від реалізації.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові
результати. Впливу корегувань та розбіжностей на величину суми прибутку в 2020р. не
відбувалося.
Розкриття статей про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів на Товаристві, відповідно Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом МФУ
від 07.02.2013 №73, складається прямим методом.
Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами
українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 «Звіт
про рух грошових коштів» немає.
Фінансова звітність ПрАТ «ДАТАГРУП» підготовлена у відповідності до принципів та вимог,
встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена шляхом трансформації даних обліку товариства та
звітності, складеної у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
звітності в Україні.
Фінансова звітність ПрАТ «ДАТАГРУП» підготовлена за 2020 рік станом на 31.12.2020 року на
основі єдиної облікової політики товариства, затвердженої наказом .
6.Розкриття іншої інформації
6.1. Розкриття інформації щодо перерахунку фінансової звітності за 2020 рік згідно з МСБО 29
Застосування МСБО 29 вплив гіперінфляції не відбувалося.
6.2. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Пов’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати
суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це
визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Рішення про те, які сторони
являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з
характеру стосунків зв’язаних сторін.
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без спеціального
ціноутворення. Операції з пов’язаними сторонами відображуються включно за принципом
справедливої вартості на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.
Зв’язаних осіб Товариство не має.
6.3. Політика управління ризиками
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Товариства піддаються наступним фінансовим
ризикам: ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний
ризик і ризик ліквідності.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика
Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників Товариства з урахуванням
вимог чинного законодавства України. Товариство мінімізує ризики диверсифікацій свого
інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу
інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами
надійності.
6.4. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність
Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори
зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати або стимулювати його розвиток.
Керівництво Товариства вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових
зовнішніх та внутрішніх факторів.
Фактори зовнішнього середовища: темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика
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НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура зовнішнього та внутрішнього боргу, якість
його обслуговування; рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості
по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база (в т.ч. податкове
законодавство та законодавство) її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та
платоспроможність клієнтів Товариства; ступінь розвитку фондового ринку; інвестиції та
приватизаційні процеси; розвиненість відносин з інститутами держави та суспільства; тенденції
розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в центрі та регіонах.
Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна
ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять
перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; рівень ризику по
операціях з покупцями; структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів; рівець ризику по
операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність
забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною
інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.
6.5. Події після звітної дати
За період не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного
акціонерного товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості
активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої
юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі ПрАТ «ДАТАГРУП» за звітний період: змін не
було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття
підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та
операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризикапетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику
та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.
6.6. Економічне середовище
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти,
які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший
економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським
Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє
спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію
активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків
погашення.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 Грудня 2020 р)
A К Т И ВНомер приміткиНа початок
2019рНа початок
2020рНа кiнець
звiтного перiоду
1234
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи301 211318 515315 817
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первісна вартістьПримітка 1450 989490 381518 529
накопичена амортизація149 778171 866202 712
Незавершені капітальні інвестиції-Основні засоби763 753791 509808 935
первісна вартістьПримітка 21 826 0021 963 3262 101 562
знос1 062 2491 171 8171 292 627
Інвестиційна нерухомість-Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємствПримітка 357 76557 82057 820
інші фінансові інвестиції111
Довгострокова дебіторська заборгованість--Відстрочені податкові активи-1 3141034
ГудвілПримітка 314 17314 17314 173
Усього за розділом І1 136 9031 183 3321 197 780
ІІ. Оборотні активи
ЗапасиПримітка 44 7004 8874 692
Виробничі запаси2 1102 6122 896
Незавершене виробництво296421
Готова продукція359109104
Товари1 9352 1241 691
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послугиПримітка 5103 148132
091138334
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами-з бюджетомПримітка 521 0742 3002124
у тому числі з податку на прибуток15Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходівПримітка 5-190672
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунківПримітка 5569Інша поточна дебіторська заборгованістьПримітка 5111 60523 39231318
Поточні фінансові інвестиції-Гроші та їх еквівалентиПримітка 648 619106 513202334
Готівка-Рахунки в банкахПримітка 641 776100 934198784
Витрати майбутніх періодів-інших страхових резервах-Інші оборотні активи30 3519 20312895
Усього за розділом ІІ320 066278 576392369
Баланс1 456 9691 461 9081 590 149
ПасивНомер приміткиНа початок
2019рНа початок
2020рНа кiнець
звiтного перiоду
1234
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал210 709210 709210 709
Додатковий капітал228 405228 515228 461
Резервний капітал156156156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(23 137)116 050301550
Усього за розділом ІПримітка 7416 133555 430740 876
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Довгострокові кредити банківПримітка 8380 000369 000326 000
Інші довгострокові зобов’язання248 548232 270242 003
Усього за розділом ІІ628 548601 270568 003
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
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Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями-1 645
1 528
товари, роботи, послугиПримітка 8124 219112 62878 688
розрахунками з бюджетом45 35034 14027 791
у тому числі з податку на прибуток5 87810 467
розрахунками зі страхування1 3051 810
розрахунками з оплати праці7 4129 154
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами166 38135 87937 663
Поточні забезпечення19 61851 38849 812
Доходи майбутніх періодів-Інші поточні зобов'язання48 00358 56485 788
Усього за розділом ІІІ412 288305 208281 270
Баланс1 456 9691 461 9081 590 149
Примітка № 1
ПрАТ визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є немонетарними
активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати, контролювати,
отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити вартість.
Нематеріальні активи компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Надходження підтвердженні первинними
документами на придбання та оцінені за вартістю придбання
1 Облік нематеріальних активів вести по кожному об'єкту нематеріальних активів.
2 Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні класифікуються за такими групами: група 1 права користування природними ресурсами; група 2 - права користування майном група 3 - права
на комерційні позначення 16 група 4 - права на об'єкти промислової власності група 5 - авторське
право та суміжні з ним права група 6 - інші нематеріальні активи.
3 Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображати в балансі, якщо існує імовірність
одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та його вартість може
бути достовірно визначена.
4 Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю.
5 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на
баланс), але не більше 10 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для
кожного нематеріального активу.
6 При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід
ураховувати:
- строки корисного використання подібних активів;
- моральний знос, що передбачається;
- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
7 Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
8 Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний
актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства
відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних
активів.
9 Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття
нематеріального активу.
10 Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації
переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку
корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.
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Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів
№ рахункуНазвапервісна вартість на 01.01.2019р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2019р.,.
Тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. Тис.грн.
12345
12НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи301 211318 515315 817
первісна вартість450 989490 381518 529
накопичена амортизація149 778171 866202 712
В т.ч.: Торгова марка «Датагруп» - 227586 тис.грн.( Оцінка Торгової марки «Датагруп» була
виконана ТОВ ІІ «Верітекс» (Свідоцтво про реєстрацію в реєстрі оцінщиків №132 від
12.05.2003р., кваліфікаційне Свідоцтво №118 від 12.04.2003р.), Програмне забезпечення Cisco
Info Center – 2431 тис. Грн., Програмне забезпечення iDS 8.2.2 – 2971 тис. Грн., Програмне
забезпечення.(OMC S/W and EMC S/W) – 151 тис. Грн., Ліцензія на користування радіочастотним
ресурсом: Україна, 27 регіонів – 119 тис. Грн.).
Товариство визнає нематеріальним активом немонетарний актив, який не має фізичної субстанції
та може бути ідентифікований. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю мінус
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. При
нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод протягом
терміну користування. Термін користування визначається відповідно до правовстановлюючих
документів. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування
нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання затверджується
наказом директора товариства і не може перевищувати 10 років. Патенти і ліцензії, придбані на
строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами.
Зменшення балансової вартості нематеріальних активів до суми очікуваного відшкодування,
здійснюється, якщо сума очікуваного відшкодування менша балансової вартості активу.
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Зменшення корисності нематеріальних активів в ПрАТ «ДАТАГРУП» за 2020 рік станом на
31.12.2020р. Не було.
Примітка № 2
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку
основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об'єкт основних засобів
обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки
від зменшення корисності».
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу
(МСФО 16).
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком
використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. до 23.05.2020р.
Критерії віднесення активів до складу ОЗ після 23.05.2020р.:
•Є ймовірність, що суб'єкт господарювання отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з
об'єктом.
Собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. Вартість об’єкту становить більше 20000 грн.
Витрати, пов’язані з придбанням предметів вартістю нижче 20000, вважаються витратами
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поточного періоду.
Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу основних засобів, розглядається як зміна
облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо
основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводяться.
•Об'єкт утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, надання послуг, або
для адміністративних цілей.
•Об'єкт буде використовуватися, за очікуванням, протягом більше одного періоду (року або
операційного циклу).
1.2.Метод оцінки, що застосовується для визначення балансової вартості: за собівартістю.
1.3.Одиниця оцінки для визнання (тобто із чого складається об'єкт ОЗ):
стандартом не визначено, тому слід виходити із судження. В разі доцільності об'єднати окремі
незначущі об'єкти та застосувати критерії до сукупної вартості. (Наприклад, можна встановити,
що такий об'єкт ОЗ, як комп'ютер, складається із двох компонентів: монітора та системного
блоку).
1.4.Класифікація ОЗ. У межах одного класу використовується один метод амортизації.
Групи основних засобівсубрахунки до рахунка 10номери субрахунків з амортизації
Будівлі ,споруди та передавальні пристрої103131
Машини та обладнання 104131
Транспортні засоби 105131
Інструменти, прибори, меблі та інші основні засоби 106131
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих
строків їх амортизації.
ГрупиМінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 - земельні ділянки група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15
група 3 - будівлі, 20
споруди, 15
передавальні пристрої 10
група 4 - машини та обладнання 5
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації,
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, , вартість яких перевищує 2500 гривень
2
група 5 - транспортні засоби 5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4
група 7 - тварини 6
група 8 - багаторічні насадження 10
група 9 - інші основні засоби 12
група 10 - бібліотечні фонди група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди 5
група 13 - природні ресурси група 14 - інвентарна тара 6
група 15 - предмети прокату 5
група 16 - довгострокові біологічні активи 7
1.7 Дата початку та закінчення амортизації: амортизація об'єкта починається з місяця, який настає
за місяцем уведення об'єкта в експлуатацію. Амортизація об'єкта припиняється у місяці, який
настає за місяцем вибуття об'єкта.
1.8 Розмір ліквідаційної вартості: ліквідаційну вартість не встановлювати.
1.9 Вибуття об'єктів ОЗ у результаті продажу: Дохід від продажу об'єктів ОЗ відображається за
кредитом субрахунку 742 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", собівартість - за
дебетом субрахунку 972 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".
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1.10 Вибуття об'єктів ОЗ у результаті списання: Балансова вартість відображається за дебетом
субрахунку 976 "Списання необоротних активів".
1.11 Сума витрат, визнаних у балансовій вартості об'єкта ОЗ у ході його будівництва,
реконструкції, модернізації, капітального ремонту: Рахунок 15, 152 «Модернізація».
1.12. Сума компенсації від третіх сторін за об'єкти ОЗ, корисність яких зменшилася або які були
втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку: Субрахунок 746 "Інші доходи".
Можна вказувати й інші субрахунки (наприклад, 719 "Інші доходи від операційної діяльності").
1.14. Визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (далі —основні
засоби) і нематеріальних активів, визначення терміну корисного використання об'єктів
встановлюється наказом по Товариству за підписом голови правління.
1.15.Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів,
які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище
критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в тому періоді, у
якому були понесені.
Необоротні матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік (операційний
цикл, у випадку, якщо він більший за рік) та первісною вартістю менше 6000 грн., з
23.05.2020р. -20000грн., без ПДВ відносяться до категорії малоцінних необоротних матеріальних
активів. Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться на
рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» у розрізі відповідних субрахунків.
Розшифровка інформації щодо основних засобів
Назвапервісна вартість на 01.01.2019р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2019р.,.
тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. тис.грн.
123
Основні засоби763 753791 509808 935
первісна вартість1 826 0021 963 3262 101 562
знос1 062 2491 171 8171 292 627
Згідно п.30. МСБО 16 Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
Облік замортизованих ОЗ проводиться без їх дооцінки. Застосовується кількісний облік - об’єкти
не впливають на визначення фінрезультату від господарської діяльності, та продовжують
приносити підприємству економічні вигоди.
Облік за повністю замортизованими об’єктами: нова амортизація надалі не нараховуватиметься,
раніше нарахована амортизація перерахунку не підлягає.
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Зменшення корисності основних засобів в ПрАТ «ДАТАГРУП» за 2020 рік станом на
31.12.2020р. не було.
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість, утримувану на правах власності
або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення
вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: використання у виробництві чи при
постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному
ході діяльності. Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: є
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ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає
ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо
віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних
послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. Оцінка
після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від
зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку.
Амортизація на такі активи не нараховується. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості
зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Якщо оцінити справедливу вартість
неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за
собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної
нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива
вартість.
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажом.
Інвестиційної нерухомості та актив якмй утримуваний для продажу в ПрАТ «ДАТАГРУП» за
2020 рік станом на 31.12.2020р. не було.
Примітка 3
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
•фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Назвапервісна вартість на 01.01.2019р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2019р.,.
тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. тис.грн.
1234
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств57 765
57 820

57 820
Гудвіл14 17314 17314 173
Довгострокові фінансові інвестиції:
•які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 81605тис.грн., в т.ч.: ПАТ
"Подільська телефонна компанія"Мітел" – 20733,8тис.грн, ТОВ "СТЕЛС ІСП" -23840,5тис.грн.
ТОВ "ЮАСІТІ ПЛЮС" – 6993,2тис.грн., ТОВ "ТРК Краєвид"- 9990,0тис.грн., ТОВ"ДАРЛІКС-КР"
– 4495,5тис.грн.;
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• інші фінансові інвестиції 1тис.грн.
Управлінський персонал не здійснив переоцінку цінних паперів на основі поточних ринкових цін
і відобразив їх за вартістю придбання, що є відхиленням від П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». У
аудитора відсутні відомості про справедливу вартість фінансових інвестицій товариства.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює
їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Примітка 4
Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за
цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою
політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2.
Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості
перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду.
Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.
Інвентаризація запасів проводилася.
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі
запаси».
Станом на 31.12.2020 р. на балансі Товариства обліковується :
Тис. грн.
Назвапервісна вартість на 01.01.2019р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2019р.,.
тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. тис.грн.
1233
Запаси4 7004 8874 692
Виробничі запаси2 1102 6122 896
Незавершене виробництво296421
Готова продукція359109104
Товари1 9352 1241 691
Відповідно НАКАЗУ «Про облікову політику підприємства» Запаси визнаються активом, якщо
існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну
вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з
наступним коригуванням до первісної вартості.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.
Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що
призначені для виробництва продукції.
Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
3.5. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з
таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику за
вирахуванням ПДВ.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається
зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в
експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за
місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх
фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу).
Класифікація запасів:
Матеріали
Паливо-мастильні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Швидкозношувані предмети
2020 р.

© SMA

31720260

Готова продукція
Та у відповідності § 28 МСБО 2 «Запаси» Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо
ці запаси пошкоджені, якщо вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася.
Собівартість запасів не може також бути відшкодована, якщо зросли попередньо оцінені витрати
на завершення виробництва або попередньо оцінені витрати на збут. Практика часткового
списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації збігається з тією точкою зору,
що балансова вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або
використання.
Суму уцінки запасів ( що не відповідають § 28 МСБО 2 «Запаси» - в частині коли запаси
повністю або частково застаріли ) включається до складу витрат :
•Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися витратами періоду, в
якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої
вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому
відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового
списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна
визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося
сторнування (§ 34 МСБО 2 «Запаси» ).
Уцінку та знецінення неліквідних, неходових і застарілих запасів до чистої ціни продажу на дату
складання фінансової звітності, нарахування резерву на товарно-матеріальні запаси ПрАТ
протягом 2020року не здійснювало..
Примітка 5
Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія
здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання
фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Назвапервісна вартість на 01.01.2019р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2019р.,.
тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. тис.грн.
1234
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги103 148132 091138 334
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами-з бюджетом21 0742 3002 124
у тому числі з податку на прибуток15Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів-190672
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків569-Інша поточна дебіторська заборгованість111 60523 39231 318
Відповідно.1 НАКАЗУ «Про облікову політику підприємства», Поточна дебіторська
заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості,
призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Та у відповідності § 63 МСФЗ 39 Підприємство на дату балансу тестує суму дебіторської
заборгованості на предмет її знецінення і вартість дебіторської заборгованості шляхом створення
оціночного резерву (§ 63 МСФЗ 39).
Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву
сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів визначається:
•застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
п/нГрупи дебіторської заборгованостітермін непогашення дебіторської заборгованостірезерв
сумнівних боргів, %
1234
11 група до 3 місяців0
22 групавід 6місяців;50
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33 групавід 12 місяців100
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву
визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Аналіз платоспроможності окремих дебіторів здійснюється на підставі групування дебіторської
заборгованості за строками непогашення, а саме:
Примітка 6
Еквівалентами грошових коштів визнаються високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються
у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція
визначається, як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення.
Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. Подальша оцінка еквівалентів грошових
коштів, представлена депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та
подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах
здійснюється у функціональній валюті за офіційним курсом НБУ на дату оцінки.
Грошові кошти станом на 31 грудня 2020, 2019 та 2018 рр. включали таке:
2020р.2019 р. 2018 р.
Грошові кошті на банківських рахунках в гривнях 202 334106 513 48 619
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ 29.12.2017 № 148 із змінами.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.
У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.
Примітка 7
Відповідно до Статуту ПрАТ «ДАТАГРУП» (нова редакція) затвердженого рішенням єдиного
акціонера від 01.02.2011р. (наказ №16) та зареєстрованим Солом’янською районною у місті Києві
державною адміністрацією за № 1 073 105 0019 000593 від 03.02.2011р. сформовано статутний
капітал ПрАТ в обсязі 210 709 275,00грн. Розмір статутного капіталу товариства поділяється на
8428 371 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 грн. кожна. Форма існування
бездокументарна.
Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог: Положення про порядок
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства ( Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002р. N 158 ) та Положення
про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств
( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року N 221
із змінами і доповненнями). Облік Статутного капіталу ведеться підприємством на балансовому
рахунку № 40 “Статутний капітал ”. Залишки по цьому рахунку відповідають даним Головної
Книги та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах ПрАТ «ДАТАГРУП».
Статутний капітал формувався шляхом обміну часток Статутних фондів Товариств (ТОВ , ПП та
ЗАТ), що приєднувалися, на акції ПрАТ «ДАТАГРУП»
Формування (сплата) Статутного капітал у відбувалося наступним чином:
I.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від
17.10.2001р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 147,5тис.грн., який
зареєстрований в Голосіївській РДА 20.12.2000р. за № 31240251. Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій емісії, реєстраційний № 256/10/1/2002 від 30.07.2002р. Розмір статутного капіталу
товариства поділяється на 5 900 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 грн. кожна.
Форма випуску – бездокументарна. Вказаний статутний фонд сформовано у повному розмірі
грошовими коштами.
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II.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №3 від
25.03.2005р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 1347 500грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 10731050004000593. Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій емісії, реєстраційний № 121/10/1/2005 від 17.06.2005р. (Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій, реєстраційний № 256/10/1/2002 від 30.07.2002р., втратило чинність). Розмір
статутного капіталу товариства поділяється на 53 900 простих іменних акцій, номінальною
вартістю 25 грн. кожна. Вказаний статутний капітал сформовано у повному розмірі грошовими
коштами.
III.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №13-02/25
від 31.01.2006р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 7806 050грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 10731050005000593 від 01.03.2006р. Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний №278/1/06 від 23.06.2006р. (Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 121/10/1/2005 від 17.06.2005р., втратило чинність).
Розмір статутного фонду товариства поділяється на 312 242простих іменних акцій, номінальною
вартістю 25 грн. кожна. В подальшому Статутний капітал формувався шляхом обміну часток
Статутних фондів Товариств (ТОВ та ЗАТ: ЗАТ "Датасат", ЗАТ "Датаком", ТОВ "КОЛ" , ТОВ
"Новотел", ТОВ "НВП "Телеспорт СВ", ТОВ "Інтерпорт", ТОВ "УТЕК", ТОВ "БІТ - Сервіс", ТОВ
"Крокус Телеком ), що приєднувалися, на акції «ДАТАГРУП». Вказаний статутний капітал
сформовано у повному розмірі грошовими коштами.
IV.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №31 від
19.07.2006р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 8010 750грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 10731050008000593 від 28.09.2006р. Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний №612/1/06 від 22.12.2006р. (Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 278/1/06 від 23.06.2006р., втратило чинність). Розмір
статутного капіталу товариства поділяється на 320 430простих іменних акцій, номінальною
вартістю 25 грн. кожна. Статутний капітал формувався шляхом обміну часток Статутних фондів
Товариств (ТОВ та ЗАТ: ТОВ "Ремекс Телеком", ТОВ "Миколаївська телефонна компанія", ТОВ
"Центр телекомунікаційних технологій" (перейменовано з ТОВ "НТЦ сертифікації та зв’язку")),
що приєднувалися, на акції «ДАТАГРУП». Вказаний статутний капітал сформовано у повному
розмірі грошовими коштами.
V.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №38 від
20.11.2007р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 9460 750грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 10731050001100593 від 11.12.2007р. Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний № 21/10/1/2008 від 22.01.2008р. (Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 612/1/06 від 22.12.2006р., втратило чинність). Розмір
статутного капіталу товариства поділяється на 378 430простих іменних акцій, номінальною
вартістю 25 грн. кожна. Статутний капітал формувався шляхом обміну часток Статутних фондів
Товариств (ТОВ та ЗАТ: ТОВ "Фотаком", ТОВ "НВП Євпаторіятелеком", ТОВ "Геліос"), що
приєднувалися, на акції «ДАТАГРУП». Вказаний статутний капітал сформовано у повному
розмірі грошовими коштами.
VI.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №40 від
05.11.2008р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 14 154 750 грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 10731050001200593 від 19.11.2008р. Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний № 92/1/2009 від 03.04.2009р. (Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 21/10/1/2008 від 22.01.2008р., втратило чинність).
Розмір статутного капіталу товариства поділяється на 566 190простих іменних акцій,
номінальною вартістю 25 грн. кожна. Статутний капітал формувався шляхом обміну часток
Статутних фондів Товариств (ТОВ та ЗАТ: ТОВ "ТіТ зв`язок", ТОВ "Сігмателекомсервіс", ТОВ
"Пако Лінкс Інтернешнл"), що приєднувалися, на акції «ДАТАГРУП». Продаж акцій не
здійснювався. Вказаний статутний капітал сформовано у повному розмірі грошовими коштами.
VII.Відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №43 від
14.12.2009р.) Товариством визначений статутний капітал у розмірі 14165 225грн., який
зареєстрований в Солом’янською РДА за № 1073105001400593 від 30.12.2009р. Статутний
капітал формувався шляхом обміну часток Статутних фондів Товариств (ТОВ: ТОВ " Рівненські
2020 р.
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комунікаційні технології ", ТОВ " ЄВРО-КВАНТ ", ТОВ " КОМСЕРВІС ", ТОВ " Юніверсал
Телеком ", ТОВ " Кабельна мережа ", ТОВ " Інтернет Партнер ", ТОВ " Послуги клієнтам "), що
приєднувалися, на акції ПрАТ «ДАТАГРУП». Продаж акцій не здійснювався.
VIII.Відповідно до Статуту ПрАТ «ДАТАГРУП» (нова редакція) затвердженого рішенням
акціонера від 18.03.2010р. (наказ №1) та зареєстрованим Солом’янською районною у місті Києві
державною адміністрацією за № 1 073 105 0015 000593 від 29.03.2010р. сформовано статутний
капітал ПрАТ в обсязі 16 873 475,00грн. Розмір статутного капіталу товариства поділяється на
674 939 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 грн. кожна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний № 138/1/10 від 30.04.2010р.
(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ДАТАГРУП», реєстраційний № 92/1/2009 від
03.04.2009р. видане ДКЦПФР та Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Персональні
міські комунікації», реєстраційний № 466/10/1/2002 від 12.12.2002р. видане ДКЦПФР в м.Києві та
Київській обл.., втратили чинність).
Статутний капітал формувався шляхом обміну часток Статутних фондів Товариств (ТОВ та ЗАТ
: ПП НВП «РІК», ТОВ " Рівненські комунікаційні технології ", ЗАТ «Персональні міські
комунікації», ТОВ " КОМСЕРВІС ", ТОВ " Юніверсал Телеком ", ТОВ " Кабельна мережа ", ТОВ
" Інтернет Партнер ", ТОВ " Послуги клієнтам ", ПП «Багатоканальна радіомережа»), що
приєднувалися, на акції «ДАТАГРУП». Продаж акцій не здійснювався. Вказаний статутний
капітал сформовано у повному розмірі грошовими коштами.
IX. Відповідно до Статуту ПрАТ «ДАТАГРУП» (нова редакція) затвердженого рішенням
акціонера від 01.12.2010р. (наказ №8) та зареєстрованим Солом’янською районною у місті Києві
державною адміністрацією за № 1 073 105 0017 000593 від 08.12.2010р. сформовано статутний
капітал ПрАТ в обсязі 210 706 250,00грн. Розмір статутного капіталу товариства поділяється на
8428 250 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 грн. кожна. Форма існування
бездокументарна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний № 642/1/10. Дата реєстрації
10.08.2010р., дата видачі 05.01.2011р.(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ
«ДАТАГРУП», реєстраційний № 138/1/10 від 30.04.2010р. видане ДКЦПФР та Тимчасове
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 642/1/10-Т від 10.08.2010р. видане
ДКЦПФР анулюються).
Вказаний статутний фонд сформовано у повному розмірі грошовими коштами Акціонерною
компанією з обмеженою відповідальністю Датагруп Холдинг Лімітед.
Х. Відповідно до Статуту ПрАТ «ДАТАГРУП» (нова редакція) затвердженого рішенням єдиного
акціонера від 01.02.2011р. (наказ №16) та зареєстрованим Солом’янською районною у місті Києві
державною адміністрацією за № 1 073 105 0019 000593 від 03.02.2011р. сформовано статутний
капітал ПрАТ в обсязі 210 709 275,00грн. Розмір статутного капітал у товариства поділяється на
8428 371 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 грн. кожна. Форма існування
бездокументарна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій емісії, реєстраційний № 173/1/11. Дата реєстрації
29.03.2011р.(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ДАТАГРУП», реєстраційний №
642/1/10від 10.08.2010р. видане ДКЦПФР анулюються).
Статутний капітал формувався шляхом обміну часток Статутного фонду Товариства (ТОВ "
Телекомунікаційна компанія «ІРС» ), що приєднався, на акції «ДАТАГРУП» шляхом додаткового
випуску 112 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. кожна (згідно Наказу
№16 від 01.02.2011р.). Продаж акцій не здійснювався. Вказаний статутний капітал сформовано у
повному розмірі грошовими коштами.
Склад акціонерів у статутному капіталі Товариства :
-Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю Датагруп Холдинг Лімітед (Theklas
Lyssioti,29,Cassandra Centre,2nd floor,Office 201-202, P.C. 3030, Limassol, Cyprus ).
Структура внесків (сплати) до статутного капіталу ПрАТ «ДАТАГРУП»:
Сума, грн%Вид внеску
123
24 000,000,01цінні папери
801 021,000,38основні засоби
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209 884 254,0099,61Грошові кошти
210 709 275,00100,0 Р А З О М
До складу Власного капіталу Товариства відноситься:
Назвапервісна вартість на 01.01.2020р., тис.грн.первісна вартість на 31.12.2020р.,. тис.грн.
123
Зареєстрований (пайовий) капітал210 709210 709
Додатковий капітал228 515 228 461
Резервний капітал156156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)116 050301 550
Усього555 430740 876
В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Примітка 8
Зобов'язання довгострокові (не поточні) та поточні відображаються у балансі окремо.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення:
KредиторНомер договоруДата Валюта Сума (тис. грн)
Код рядка 1510
АО "ТАСКОМБАНК"№НК 207722.12.2018UAH326 000
Всього326 000
Код рядка 1515
ДАТАГРУП ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД№ б/н21.06.2019USD73 514
ДАТАГРУП ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД№58/16-129.09.2016USD21 489
ДАТАГРУП ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД№ б/н26.12.2018UAH147 000
Всього242 003
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. Поточні
зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань. Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Поточні зобов’язання визнаються суб’єктом господарювання за таких умов (п. 69 МСБО (IAS) 1):
- очікується погашення цього зобов’язання в ході нормального операційного циклу. Якщо
тривалість такого циклу не можна чітко виміряти, припускається, що вона становить 12 місяців;
- це зобов’язання утримується, в основному, з метою продажу;
- зобов’язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду;
- відсутня можливість відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум 12 місяців після
закінчення звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань:
Тис. грн.
Поточні зобов’язання за:2020 рік
Примітки
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями1 528
товари, роботи, послуги78 688Поточна
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розрахунками з бюджетом27 791Поточна
у тому числі з податку на прибуток-Поточна
розрахунками зі страхування-Поточна
розрахунками з оплати праці-Поточна
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами37 663Поточні
Поточні забезпечення49 812Поточна
Інші поточні зобов'язання85 788РАЗОМ:281 270
Витрати з податку на прибуток визнаються як сума витрат з поточного та відстроченого податків.
Відстрочений податок являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у
результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання та їх податковою
базою. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових
ставок, чинних на дату балансу. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом
обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті
тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою
базою. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові
різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів
переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того,
що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від
відстроченого податкового активу повністю або частково. Товариство визнає поточні та
відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період,
окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному
капіталі або від об'єднання бізнесу.
Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до
МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства
України.
Забезпеченням Товариство вважає зобов’язання з невизначеним строком або сумою.
Забезпечення визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО (IAS) 37 «Забезпечення,
умовні зобов’язання та умовні активи», якщо - суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання
(юридичне і конструктивне) внаслідок минулої події - імовірно, що вибуття ресурсів, які
втілюють в собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов’язання - можна
достовірно оцінити суму зобов’язання У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не
визнається. Забезпечення на оплату відпусток створюються на підприємстві за методикою,
визначеною діючим законодавством. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування
на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично
невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент
проведення такого розрахунку. У разі18 необхідності робиться коригуюча проводка в
бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
Поточні забезпечення ПрАТ «ДАТАГРУП» станом на 31.12.2020р. становлять 49 812грн.
Короткострокові виплати працівникам, пов’язані з трудовими відносинами визнаються як
витрати, та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати
відпускних. Оплата праці працівників підприємства здійснюється згідно із затвердженим
штатним розписом підприємства, установленими тарифними ставками, із використанням даних
табельного обліку робочого часу. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення,
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реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами, тощо Товариство не
проводить.
Заборгованість за розрахунками з оплати праці ПрАТ «ДАТАГРУП» станом на 31.12.2020р. –
відсутні.
7.2. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік,
який закінчився 31 грудня 2020 року
Примітка 9
Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання
послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів, і
визначається із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Товариство
визнає Дохід у відповідності до Міжнародного стандарту фінансової звітності 15 «Дохід від
договорів з клієнтами» як збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі
надходжень або покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного
капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків від учасників
власного капіталу. Товариство визнає дохід, коли (або у міру того, як) він задовольняє
зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові.
Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. На
момент укладення договору Товариство оцінює товари або послуги, обіцяні в договорі з клієнтом,
та визначає як зобов’язання щодо виконання кожну обіцянку передати клієнтові або товар чи
послугу, які є відокремленими, або серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є
однаковими та передаються клієнтові за однією і тією самою схемою. 19 Ціна операції – це
величина компенсації, яку суб’єкт господарювання очікує отримати право в обмін на передачу
клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком сум, зібраних від імені третіх осіб (наприклад,
деяких податків на продаж). Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати
фіксовані суми, змінні суми або і ті й ті суми. Товариство, оцінюючи, чи має він юридично
обов’язкове право на оплату за завершені на сьогоднішній день товари або надані на
сьогоднішній день послуги відповідно до пункту 35 (в) МСФО 15, повинен розглянути умови
договору, а також закони, які застосовуються до договору. Право на оплату за завершене на
сьогоднішній день виконання не обов’язково має бути фіксованою сумою. Тим не менш, у будьякий момент протягом терміну дії договору Товариство повинен мати право на суму, яка,
принаймні компенсує йому виконане на сьогоднішній день зобов’язання щодо товарів або послуг,
якщо договір розірвано клієнтом або іншою стороною з будь-яких причин, окрім невиконання
Товариством обіцяного за договором. Коли якась частина договору виконана, Товариство має
відображати договір у звіті про фінансовий стан як контрактний актив або контрактне
зобов'язання, залежно від співвідношення між виконанням суб’єктом господарювання свого
зобов’язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Суб’єкт господарювання відображає
будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість. Товариство не
здійснює обов’язкового коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного
компонента фінансування, якщо він очікує, на момент укладення договору, що період між часом,
коли Товариство передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за
такий товар або послугу, становитиме не більше одного року. Додаткові витрати на укладання
контрактів, за якими період виконання становить менше року, списуються на витрати періоду.
Одиницею обліку доходу (виручки) визнається окремий контракт. Результат визначення розміру
винагороди по управлінню активами оформлюється розпорядженням, в якому відображається
розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. Дохід від продажу фінансових активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) Товариство
передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу; б)
Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів;
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; г) суму доходу можна
достовірно оцінити; д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з
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операцією; е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Доходи пiдприємства зiзнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути вiрогiдно
визначена.
При наданнi пiдприємством послуг i виконанню робiт, обумовлених контрактом, протягом
погодженого часу, дохiд зiзнається в тiм звiтному перiодi, у якому наданi послуги, i
розраховуються на основi обший вартостi контракту або виконаного етапу. Документальним
пiдтвердженням прийняття Замовником результатiв виконаних пiдприємством робiт i наданих
послуг є пiдписаний обома сторонами акт.
Процентний дохiд зiзнається в тiм перiодi, до якого вiн ставиться виходячи iз принципу
нарахування.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звіті
про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення
зобов’язань або зменшення активів. Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки,
коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні
економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу визнаються у тому ж періоді
що й відповідні доходи. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг, вважаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від
реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не
включаються до собівартості товарів, виконаних робіт, є витратами звітного періоду. Фінансові
витрати не капіталізуються, а визнаються витратами того періоду, у якому вони були здійснені
Відсотки, дивіденди, збитки та прибутки, пов’язані з фінансовим інструментом або компонентом,
який є фінансовим зобов’язанням, визнаються як дохід або витрати в прибутку чи збитку . Облік
витрат підприємства здійснюється за видами діяльності з використанням на рахунків класу 9
«Витрати діяльності».
СтаттяЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього
року
134
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1 285 3171 320 850
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)(650 645)(751 709)
Валовий:
прибуток634 672569 141
Iншi операцiйнi доходи45 65345 833
Адміністративні витрати(216 266)(212 188)
Витрати на збут(99 901)(109 663)
Інші операційні витрати(21 912)(17 874)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток342 246275 249
Інші доходи6 50017 292
Фінансові витрати(88 734)(114 065)
Інші витрати(27 133)(2 665)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток232 879175 811
Витрати (дохід) з податку на прибуток(45 362)(34 047)
Чистий фінансовий результат: прибуток187 517141 764
Базова (основна) ставка податку на прибуток, згідно статті 136 Розділу III «Податок на прибуток
підприємства» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-YI, зі змінами і
доповненнями, становила у 2019 році та 2020 році - 18 відсотків.
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Дохiд ПрАТ - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi
звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього
надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або
очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих
клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нище умов:
1. Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
2. Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими
товарами, готовою продукцiєю.
3. Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
4. Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi
пiдприємством.
5. Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для
вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Основною діяльністю ПрАТ є:
•Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
•Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
•Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
ПрАТ «Датагруп»:
- Повний спектр послуг у більш ніж 90 населених пунктах України
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших
телекомунікаційних центрах Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної мережі
- 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-мережі
- Понад 100 транзитних DWDM-вузлів, розміщених в Україні та в найбільших
телекомунікаційних центрах Європи і Азії
- 4 Тбіт/с - поточна пропускна спроможність магістральної
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові
результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів
або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного
законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або
виникли у звітному періоді.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові
результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які
призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті
про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Примітка 10
Відомості про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів на Товаристві, відповідно Національного положення (стандарту)
2020 р.
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бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом МФУ
від 07.02.2013 №73, складається прямим методом.
Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами національних стандартів у відповідності з
МСБО 7 за прямим методом У звіті відображений рух грошових коштів від операційної
діяльності.
СтаттяЗа звітний
2020р
періодЗа аналогічний період попереднього року
123
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1 477 9341 371 853
Повернення податків і зборів-2
Надходження авансів від покупців і замовників37 66335 879
Надходження від повернення авансів2 7195 922
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках7 2556 412
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)714
Надходження від операційної оренди29 56822 276
Інші надходження6 3779 729
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)(477 358)(534 608)
Праці(272 343)(225 956)
Відрахувань на соціальні заходи(61 091)(52 334)
Зобов’язань з податків і зборів(284 138)(209 272)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток(47 787)(30 732)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість(167 266)(121 291)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів(69 085)(57 249)
Витрачання на оплату авансів(6 040)(5 292)
Витрачання на оплату повернення авансів(1 324)(923)
Витрачання на оплату цільових внесків(-)(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами(-)(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик(-)(-)
Інші витрачання(20 991)(53 520)
Чистий рух коштів від операційної діяльності438 302370 166
- інвестиційної діяльності:
СтаттяЗа звітний
2020р
періодЗа аналогічний період попереднього року
123
. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій-необоротних активів6811122
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій
(-)(-)
необоротних активів(229 074)(220 435)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності-228 393-219 313
- фінансової діяльності:
СтаттяЗа звітний
2020р
періодЗа аналогічний період попереднього року
123
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу2020 р.
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Отримання позикПогашення позик49 79211 225
Сплату дивідендів(-)(-)
Витрачання на сплату відсотків(64 359)(81 478)
Інші платежі(117)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності-114 268-92 703
Чистий рух грошових коштів за звітний період95 64158 150
Залишок коштів на початок року106 51348 619
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів180(256)
Залишок коштів на кінець року202 334106 513
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ 29.12.2017 № 148 із змінами.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.
У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку
7.2. Фактори ризику
ПрАТ розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку
З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були
попередньо висвітлені в річній інформації:
1. Істотні зміни у факторах ризику емітента
1.1. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження
ризику не вживалися.
1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
- НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:
Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть
вплинути зовнішні фактори. У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські
рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх
здійснення.
- КОНКУРЕНТИ – в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для
збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.
Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство
здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для
забезпечення ефективної діяльності.
- СОБІВАРТІСТЬ - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства;
На зростання собівартості впливає зростання цін, зростання податкового навантаження,
інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом оптимізації витрат
згідно чинного законодавства України .
- НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ – емітент має високий
коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з
нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.
На сьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими ризиками
здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти
як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топменеджментом Товариства.
- ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Товариство у звітному періоді залучало кредитні кошти обслуговуючих банків та користувалось
фінансовою допомогою.
2020 р.
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- ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на
навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які
здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
Даний фактор не є істотним для Товариства
2.1. Політичні та макроекономічні ризики:
- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може
привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого
прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у
податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного
періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:
У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений
ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів з окремих питань при
прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до
невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не
було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:
Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є
незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо
зниження ризику не вживалися.
- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів
виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику
протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У
МАЙБУТНЬОМУ:
Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням
коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові
заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:
До таких ризиків відноситься:
- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення
норм процесуального права.
- зміна судової практики.
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження
ризику не вживалися.
- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і
несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових
зобов'язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає
пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом
звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
2020 р.
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Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та
операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризикапетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику
та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи
неможливо.
7.3. Інформація про працівників емітента
Сплачено трудовому колективу у 2020 р.
Усього використано фонду
оплати працi – 329 616тис. Грн.
Середньоспискова численнiсть - 1418чол.
Середньомiсячна зарплата на 1
працюючого - 19370,90 грн.
Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та
стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не
укладались, рішення про виникнення зобов'язань не приймались.
7,4 Інша інформація
Дії, що виникли після дати Балансу
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості
активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої
юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі ПрАТ за звітний період: змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття
підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та
операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризикапетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику
та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи
неможливо.
Операції з пов’язаними сторонами
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює
організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю.
Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами,
ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.
Пов'язані сторони включають:
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- засновників;
- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей.
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або
значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час
розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності
відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Загальна сума компенсацій ключовому
управлінському персоналу Товариства була відображена у складі «Заробітна плата та відповідні
нарахування» загальногосподарських та адміністративних витрат.
Управління капіталом
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації
управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел,
а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові
питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його
формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом
передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх
дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання
усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. Управлінський
персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому
проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих
висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу
або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може
здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління
капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку
або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги
Товариства, що відповідають рівню ризику;
• дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства
функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Події після Балансу.
Події після звітної дати Події, які відбулися після звітної дати, відображаються в примітках до
фінансової звітності, якщо вони є суттєвими:
Подія Наявність
Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства ні
Оголошення плану про припинення діяльності ні
Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження ні
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інші вибуття
активів або експропріація значних активів урядом ні
Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої
надзвичайної події ні
Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після дати
балансу ні
Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних
валют ні
Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства так
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслідок надання
значних гарантій ні
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після
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дати балансу ні
Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу ні
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій ні
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була визнана
сумнівною. Ні
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості,
визначеної на дату балансу ні.
Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату
балансу ні
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової
звітності ні.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість,
банківські депозити, цінні папери. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення
коштів для фінансування операцій Компанії.
Також Компанія має інші фінансові інструменти, таки як торгова дебіторська заборгованість,
грошові кошті
Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності. Управління ризиками
відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що потрібно мати ефективні
процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності від суттєвих ризиків.
Управління ризиками є сукупністю обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на
досягнення поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати зусилля і ресурси
на найоптимальніших варіантах рішення при здійсненні Товариством діяльності з торгівлі
цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства,
одночасно забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:
- клієнтів та контрагентів Товариства;
- керівних органів управляння Товариством;
- працівників Товариства;
- інших сторін (суб’єктів).
Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає
Товариство, встановлення прийнятних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків,
а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризиків та дотримання встановлених лімітів з
боку регуляторного органу України. Діяльність Компанії у сфері управління ризиками
спрямована на забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства, збільшення
прибутковості за умов дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін. Основними цілями
Компанії у сфері управління ризиками є:
- забезпечення реалізації стратегії розвитку Товариства;
своєчасна адаптація Компанії до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стабільності.
Товариство в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: системний ризик, кредитний,
ринковий, ризик зміни ціни, ризик опціонів, ризик ліквідності, операційний ризик, кадровий
ризик, ризик, пов’язаний з репутацією, юридичний ризик, стратегічний ризик, ризик, пов’язаний
із здійсненням діяльності на фондовому ринку.
Непередбачені зобов’язання
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує
розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та
нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору
місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів.
Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що
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діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені
законодавством податки були нараховані або сплачені.
Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму
чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій
втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду –
не було.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема,
положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що
склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що
Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність
може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на
ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.
Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються
українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства.
Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на
реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості
згідно строків погашення.

Керівник

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер
д/н
д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП”

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів
суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 –
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти становлять суспільний інтерес
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес)
3 Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
4 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

31714676

5 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності

2738

6 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
7 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

29.06.2017, 347/8

01030, м.Київ, вул.Івана Франка, буд.42б, офіс 203

01.01.2020-31.12.2020

8 Думка аудитора
із застереженням
9 Пояснювальний параграф (за наявності)
Події, що відбуваються з кінця 2019 року, призвели до того, що всі ринки (фінансові, сировинні, крипто валюта,
нерухомості) по всьому світу знаходяться в високому ступені невизначеності щодо майбутнього. Основним тригером
подій з'явився новий вірус COVID-19. Сьогодні підхід щодо застосування докризових критеріїв до оцінок,
заснований на потенційно помилковому припущенні, що цінності повернуться на докризовий рівень, сумнівний в
застосуванні і немає ніякого способу передбачити, що це припущення дійсно вірно. Ми звертаємо увагу на Примітку
2.4. Припущення про безперервність діяльності на сторінці 9 у фінансовій звітності, що описує вплив пандемії
короновірусної хвороби на діяльність Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання
10 Номер та дата договору на проведення аудиту 5340/1/20, 16.04.2021
11 Дата початку та дата закінчення аудиту
16.04.2021-29.04.2021
12 Дата аудиторського звіту
29.04.2021
13 Розмір винагороди за проведення річного
195828,00
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат:
КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Звіт щодо фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП»
(«компанія») (ідентифікаційний код юридичної особи – 31720260, місцезнаходження – 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ
СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р. та звіту про
сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і
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приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
Ця звітність є першою фінансовою звітністю за МСФЗ. Датою зміни концептуальної основи фінансового звітування є
01.01.2019р.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту,
фінансова звітність, що додається, cкладена та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
компанії на 31 грудня 2020 р. та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до деяким, але не всім Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо
складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
У звіті про фінансовий стан товариства на початок та на кінець періоду обліковується гудвіл у сумі 14173 тис.грн.
Згідно вимог МСФЗ зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його
корисності в порядку, передбаченому МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Товариством не визначено суму
очікуваного відшкодування гудвілу на звітну дату. Аудитори не отримали належних аудиторських доказів стосовно
оцінки гудвілу на суму 14173 тис.грн., що складаєт 1% від валюти балансу на зазначену дату, тому аудитори не мають
змоги підтвердити цю суму.
Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2020 р. компанія обліковує довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі на суму 57820 тис.грн., що складає 4% від валюти балансу на зазначену дату. Аудитори не
отримали належних аудиторських доказів щодо підтвердження цих сум.
У звіті про фінансовий стан відображено довгострокові кредити банків на суму 369000 тис.грн. на початок періоду та
326000 тис.грн. на кінець періоду, та інші довгострокові зобов’язання на суму 232270 тис.грн. на початок періоду та
242003 тис.грн. на кінець періоду. В порушення вимог п.4.2.1. МСФЗ 9, компанія не здійснила оцінку цих
фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю. Аудитори вважають, що якби управлінський персонал
здійснив оцінку довгострокових зобов’язань згідно до вимог п.4.2.1.МСФЗ 9, це могло би вплинути на їх розмір в
залежності від обраної управлінським персоналом ефективної ставки відсотка. Ми не маємо можливості оцінити,
наскільки суттєвими були б ці коригування, оскільки управлінський персонал товариства не визначився з розміром
ефективної ставки відсотка в своїй обліковій політиці або у будь-який інший спосіб.
Компанією не дотримані вимоги п.5.5 МСФЗ 9 щодо оцінки знецінення (зменшення корисності) фінансових активів
та не визнано резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за поточною дебіторською заборгованістю за
продукцію, товари, роботи, послуги, яка відображена станом на 31.12.2020 р. у сумі 138334 тис.грн. , а саме:
управлінський персонал визнає знецінення заборгованості лише при наявності ознак знецінення, які свідчать що воно
вже відбулося на звітну дату, тоді як МСФЗ 9 вимагає створення резервів під очікувані кредитні ризики, тобто збитки
від знецінення, яке може статися в майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. В результаті застосування цих
вимог резерв під кредитні збитки має створюватися з моменту первісного визнання активу. Ми не маємо можливості
оцінити наскільки суттєвими були б ці коригування, оскільки управлінський персонал компанії не визначився з
критеріями оцінки та визнання очікуваних кредитних збитків.
Аудитори зазначають, що в примітках до фінансової звітності Компанії станом на 31 грудня 2020 року не в повному
обсязі розкрито назву фактичної контролюючої сторони, як потребують того вимоги п.13 МСБО 24 "Розкриття
інформації щодо зв'язаних сторін". Також, товариством не в повному обсязі розкрито інформацію про позв'язані
сторони та щодо операцій і сальдо заборгованості між компанією та зв'язаними сторонами у примітках до фінансової
звітності за 2020 р. Згідно п.А23 МСА 705, аудитор не має можливості включити розкриття пропущеної інформації у
цій звіт у зв’язку з тім, що повне розкриття інформації не було підготовлено управлінським персоналом компанії.
Думка аудитора стосовно питань 1-3, 5 була також модифікована у попередньому періоді.
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 від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до «Кодексу етики професійних
бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані
нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням
Пояснювальний параграф
Події, що відбуваються з кінця 2019 року, призвели до того, що всі ринки (фінансові, сировинні, крипто валюта,
нерухомості) по всьому світу знаходяться в високому ступені невизначеності щодо майбутнього. Основним тригером
подій з'явився новий вірус COVID-19. Сьогодні підхід щодо застосування докризових критеріїв до оцінок, заснований
на потенційно помилковому припущенні, що цінності повернуться на докризовий рівень, сумнівний в застосуванні і
немає ніякого способу передбачити, що це припущення дійсно вірно. Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4.
Припущення про безперервність діяльності на сторінці 9 у фінансовій звітності, що описує вплив пандемії
короновірусної хвороби на діяльність Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту
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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
Додатково до питань, описаних в розділах «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описане нижче
питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.
Основні засоби
Як зазначено у рядку 1010 звіту про фінансовий стан окремої фінансової звітності за за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року, балансова вартість основних засобів складає 808935 тис. грн.
Вказані статті балансу є суттєвими для окремої фінансової звітності компанії, оскільки складають понад 50% валюти
балансу.
В ході аудиту, окрім іншого, наші процедури включали наступне:
-перевірку реєстрів бухгалтерського обліку, записів та первинних документів - складалася з вивчення записів та
внутрішніх документів, що зберігаються на папері, електронних та інших носіях інформації на підтвердження їх
санкціонованості. Документи було відібрано методом статистичної вибірки та досліджено за формою та змістом з
точки зору його можливості мати юридичну чинність для здійснення записів у бухгалтерському обліку.
-дослідження фактичної наявності та підтвердження - участь аудитора при проведенні вибіркової інвентарізації
основних засобів компанії
-повторне виконання - полягало в незалежному виконанні аудитором процедур та заходів контролю, які початково
виконувалися як частина системи внутрішнього контролю компанії на предмет класифікації основних засобів.
По результатах розглядання та обговорення даного питання, наша думка є такою, що припущення та оцінки, які були
зроблені управлінським персоналом компанії призвели до обачного відображення активу та ми не виявили ознак
свідомого чи несвідомого упередження або порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Річна інформація емітента цінних паперів за
2020р
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка
міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту
аудитора щодо неї, яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо та не будемо робити
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 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. Коли нам
буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо
висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого
наділено найвищими повноваженнями
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Звіт керівництва (звіт про управління)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва
(звіту про управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» за період діяльності
01.01.2020-31.12.2020, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік, що містить:
1.вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2.інформацію про розвиток емітента;
3.інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію
про:
•завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
•схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4.звіт про корпоративне управління.
5.опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6.перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7.інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
8.порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9.повноваження посадових осіб емітента.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією
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та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації,
ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію .
Звіт про управління за 2020 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджуеться з фінансовою
звітностю за 2020 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.
На підставі виконаних процедур ніщо, окрім неповного розкриття інформації, не привернуло нашої уваги, щоб
змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки
звіту управління.
Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і
здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, забезпечує достатню
впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та
результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ 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 застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 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 невиявлення 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, які поставили б під значний сумнів можливість компанії
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму 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 фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Подання що фінансова звітність на основі таксономії у форматі UA XBRL
2020 р.
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Звертаємо Вашу увагу на те, що фінансова звітність на основі таксономії у форматі UA XBRL за 2020 рік не
складалась. Відповідно до вимог ч.5 ст.12-1, п. 1¹ розділу V Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.02.2000 №419 Компанія повинна за перший звітний період – 2020 рік, скласти і подати фінансову звітність за
вказаним форматом. Але подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, за 2020 рік,
можливе після оновлення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, яке проводиться спільно
Проектом EU-FAAR, Міністерством фінансів України, НКЦПФР та Національним банком України. 09.04.2021
схвалено електронний формат Таксономії UA, але на дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску, не
завершено технічне налаштування системи, тому Компанія не має технічної можливості виконати зазначені вимоги
законодавства щодо подання звітності в форматі таксономії.
Відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» повідомляємо наступне:
Звіт щодо Звіту з корпоративного управління
Ми виконали перевірку інформації у Звіті з корпоративного управління Компанії.
Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку відповідно до пункту 3 статті 40` Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та статті 12" Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» несе управлінський персонал Компанії.
Наша перевірка звіту про корпоративне управління полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому
фінансової звітності Компанії, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р. та звіту про сукупний
дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та чи підготовлено Звіту про
корпоративне управління відповідно до вимог чинного законодавства.
Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління»
розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента
цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік» відповідно до Положення №2826.
Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до
Положення №2826, а саме:
- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2020 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.
За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена
емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам.
Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу
VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту , та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що результати перевірки ми
отримали основу для висловлення нашої думки.
Думка
Звіт з корпоративного управління підготовлено і інформація в ньому розкрита відповідно до вимог пункту 3 статті
40` Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та статті 12" Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг». Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками емітента, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента, дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента, - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, повноваження посадових осіб
емітента, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту
фінансової звітності Компанії, і відповідають Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Відповідно вимог ст.14 Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” стосовно питань,
зазначених вище, повідомляємо наступне:
Основні відомості про суб’ект аудиторської діяльності, що провів аудит, та інши відомості
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ
СЕРВІС ГРУП”
Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вул.Івана Франка, буд.42б, офіс 203
Інформація про включення до реєстру - включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під № 2738
2020 р.
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Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту Вищий орган управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» - єдиний акціонер –
Датагруп Холдинг Лімітед, який відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснює
повноваження Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП»
одноосібно.
Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності – 16.04.2021
Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень – з 08.04.2019 по
29.04.2021.
Звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом Ревізору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП», на який покладено функції аудиторського комітету
Аудитори не надають послуг, заборонених законодавством, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДАТАГРУП»
Партнер з аудиту та ТОВ “АФ “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” є незалежними від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП»
Нами не надавалися інши послуги ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДАТАГРУП» або
контрольованим нею суб’єктам господарювання крім тих, результат щодо яких описаний в цьому звіті
Аудиторські оцінки
З метою виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів і на рівні тверджень за класами
операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття інформації аудитор визначив ризики шляхом отримання
розуміння Компанії і її середовища, у тому числі відповідних функцій контролю, пов'язаних з ризиками, а також
шляхом розгляду класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації у фінансових звітах. Нами з'ясовано,
чи можуть виявлені ризики вплинути та яким чином на твердження (показники фінансової звітності), вивчена
значущість ризиків, а відтак їх здатність призвести до суттєвих викривлень у фінансових звітах та вірогідність
суттєвих викривлень у фінансових звітах, спричинених ризиками.
Для врегулювання ризиків аудитором були розроблені та виконані певні аудиторські процедури для надання
достатніх та відповідних аудиторських доказів, щоби бути в змозі формулювати обґрунтовані висновки, на яких
базуватиметься аудиторська думка. Вибір процедур залежив від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень окремої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Нами розроблені й виконані
процедури по суті для кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття інформації, у тому числі
процедури зовнішнього підтвердження.
У зв’язку з існуванням невід’ємних обмежень внутрішнього контролю, аудиторами визначено, що поєднання
аналітичних процедур по суті та тестів деталей є найбільш чутливим до оцінених ризиків.
Ми також зробили оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання окремої фінансової звітності та встановили зазначене вище.
За результатами виконаних процедур на прі кінці аудиту ми дійшли до висновку, що не має статей фінансової
звітності , які здатні до великого ризику суттєвого викривлення інформації, зокрема внаслідок шахрайства.
Інформація щодо результативності аудиту в частині виявлення суттєвих порушень вказана у розділі «Звіт із аудиту
фінансової звітності» нашого звіту. Порушень, пов’язаних із шахрайством, не виявлено.
Обсяг аудиту:
Обсяг аудиту в разумінні МСА означає процедури аудиту, що за даних обставин на основі судження аудитора та
МСА вважаються необхідними для досягнення мети аудиту.
Аудитор отримав аудиторські докази для формулювання обґрунтованих висновків, на яких базується аудиторська
думка, виконуючи аудиторські процедури з метою:
а) отримання розуміння про суб’єкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього
контролю, для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень (процедури оцінки
ризиків);
б) перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих
викривлень на рівні тверджень (тести контролю);
в) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень (процедури по суті, які складаються з перевірки докладної
інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації і аналітичні процедури по суті).
Аудитор виконав наступні аудиторські процедури:
- Перевірка записів та документів.
- Перевірка матеріальних активів.
- Спостереження.
- Запити.
- Перерахування.
2020 р.
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- Повторне виконання.
- Аналітичні процедури.
Властиві обмеження аудиту:
Аудитор, що проводить аудит відповідно до МСА, отримує обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти в
цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Концепція обґрунтованої впевненості
пов’язана з накопиченням аудиторських доказів, потрібних аудиторові для висновку про відсутність суттєвих
викривлень у фінансових звітах, розглянутих в цілому. Обґрунтована впевненість стосується всього процесу аудиту.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненість, оскільки існують обмеження, властиві аудиторській перевірці, які
впливають на можливості аудитора виявити суттєві викривлення. Це є наслідком дії таких чинників, як:
використання тестування;
обмеження, властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (наприклад, можливість
нехтування ним керівництва або змови);
більшість аудиторських доказів є радше переконливим ніж остаточними.
Крім того, робота, що її виконує аудитор для формування думки, базується на його судженнях, зокрема, про:
а) збирання аудиторських доказів (наприклад, під час визначення характеру, часу та обсягу аудиторських процедур);
б) формування висновків на основі зібраних доказів (наприклад, визначення обґрунтованості оцінок, зроблених
управлінським персоналом під час складання фінансових звітів).
Крім того, на переконливість доказів, доступних для формування висновків про конкретні твердження (наприклад,
операції між зв’язаними сторонами), можуть впливати інші обмеження. Для таких випадків у деяких МСА визначено
спеціальні аудиторські процедури, що дають достатні аудиторські докази за відсутності:
а) незвичайних обставин, які збільшують ризик суттєвих викривлень за межі звичайно очікуваного, або
б) будь-якої ознаки наявності суттєвих викривлень.
Відповідно, внаслідок наведених вище чинників, аудиторська перевірка не є гарантією того, що фінансові звіти не
містять суттєвого викривлення, оскільки отримати абсолютну впевненість неможливо. Крім цього, аудиторський
висновок не гарантує майбутньої життєздатності суб’єкта господарювання, ні ефективності, ані результативності
ведення справ суб’єкта господарювання управлінським персоналом.
Властиві обмеження аудиту створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не
будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує
виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві
внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж
остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєвість викривлення у
фінансових звітах будуть виявлені.
Ризик не виявлення суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, є вищим за ризик не виявлення суттєвих
викривлень, спричинених помилкою, оскільки для шахрайства можуть використовуватися досить складні й ретельно
організовані схеми приховування, такі як підробка, навмисний пропуск операцій або неправильне тлумачення
інформації аудитору. Виявити такі спроби приховування може бути ще складніше, якщо вони супроводжуються
змовою. Змова може змусити аудитора повірити, що докази є переконливими, тоді як насправді вони є хибними.
Ризик не виявлення аудитором суттєвих викривлень унаслідок шахрайства управлінського персоналу є вищий, ніж у
наслідок шахрайства працівників. Оскільки управлінський персонал займає посади, які дають їм можливість діяти в
супереч формально встановленим процедурам контролю. Певні рівні управлінського персоналу можуть
користуватися своїм становищем, яке дає їм змогу обходити процедури контролю, створені, щоб запобігти
неаналогічним шахрайствам з боку інших працівників. Користуючись своїм становищем на підприємстві,
управлінський персонал має змогу спонукати працівників здійснювати певної дії або може вимагати від них допомоги
у скоєні шахрайств, не повідомляючи працівникам про це.
Таким чином, аудиторська думка щодо фінансових звітів базується на принципі обґрунтованої впевненості. Отже,
аудитор не гарантує, що аудит виявить суттєві викривлення від шахрайства або від помилки. Тому, якщо в
майбутньому виявлять суттєві викривлення фінансових звітів у результаті шахрайства або помилки, то це само по
собі не свідчить про: неотримання аудитором обґрунтованої впевненості; належне планування, виконання чи
судження; відсутність професійної компетентності та належної уваги; невідповідність МСА.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Юлія Володимирівна Марченко
Партнер із завдання
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан
активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які
перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те,
що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і
здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його
контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
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