




















































ТОВ «ПОРШЕ УКРд'iНА» 
Примiтки до окремоi' фiнансовоi' звiтностi - 31 грудня 2020 року

Балансова Вiдрахування до Рекласифiкацiя Балансова 
вартiсть на резерву/(сторно (з)/до Викори- вартiсть на 

1 сiчня резерву), вiднесенi на довгострокових стання 31 грудня 

У тисячах ге,ивень 2019 е- пеиб;�:ток або збиток еезеевiв еезеев:�: 2019 е-

Довгостроковi резерви 

Гарантiйнi зобов'язання 48 402 3 277 (1 621) (13 772) 36 286 

Сеети�iкацiя 37 614 37 614 
Всього довгострокових 48 402 40 891 (1 621) (13 772) 73 900 
еезеевiв 
Поточнi резерви 

Пiдтримка дилерсько'i мережi 9 397 21 261 (2 320) 28 338 
Резерв "NOx" 6 906 (247) 6 659
Резерв пiд бонуси дилерiв 71 412 177 463 (194 536) 54 339
Вiдшкодування доходу вiд 4 100 (4 100) 
гарантiйного обслуговування 
Golf Sportwagen 155 714 (3 313) (141 134) 11 267 
Гарантiйнi зобов'язання 94 900 69 796 1 621 (85 435) 80 882 
Сертифiкацiя 46 228 46 228 
lнше 20 499 27 755 (30 035) 18 219 
Всього поточних еезеевiв 362 928 339 190 1 621 (457 807) 245 932 

Всього резервiв 411 330 380 081 (471 579) 319 832 

Резерв "NOx". Калiфорнiйська рада повiтряних ресурсiв США та Агентство з охорони довкiлля США 
повiдомили громадськiсть Сполучених Штатiв про те, що проби на викиди, що забруднюють довкiлля, 
вiдiбранi з автомобiлiв Volkswagen з дизельним двигуном, виявили певнi проблеми, що являють собою 
порушення законодавства США про охорону довкiлля. Аналiз свiдчить про те, що цi проблеми 
стосуються 11 мiльйонiв автомобiлiв з певними видами дизельних двигунiв у свiтi, з яких майже 18,5 
тисяч автомобiлiв знаходяться на ринку Укра'iни. Переважно це стосуеться евродвигунiв з мотором cepiT 
5 ЕА 189. Згiдно з результатами дослiдження обсяги залежать вiд версiТ двигуна, якого торкнулися 
проблеми. Технiчнi заходи включають, залежно вiд cepiT та року виnуску, програмнi та частково 
конструктивнi заходи. Протягом 2020 року Компанiя продовжувала викликати та переобладнувати 
вiдповiднi автомобiлi в межах цих технiчних заходiв. 

Резерв· пiд бонуси дилерiв. У 2015 роцi Компанiя ввела бонуси дилерам за досягнення певних 
цiльових показникiв продажу. Резерв у сумi 94 551 тисяча гривень являе собою оцiнку керiвництвом 
суми бонусiв станом на 31 грудня 2020 року (на 31 грудня 2019 року - 54 339 тисяч гривень). 

Резерви на пiдтримку дилерськоi· мережi. У 2020 роцi керiвництво переоцiнило суму резервiв на 
пiдтримку дилерськiй мережi КомпанiТ, i станом на 31 грудня 2020 року сума резерву становить 17 030 
тисяч гривень (у 2019 роцi - 28 338 тисяч гривень). 

Резерв пiд гарантiйнi зобов'язання. Компанiя е ексклюзивним офiцiйним iмпортером автомобiлiв 
певних марок на територiТ УкраТни i мае юридичне зобов'язання проводити гарантiйний ремонт для 
клiентiв. Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя визнала nоточний резерв пiд гарантiйнi зобов'язання 
у сумi 69 924 тисячi гривень та довгостроковий резерв пiд гарантiйнi зобов'язання у сумi 36 797 тисяч 
гривень (на 31 грудня 2019 року - 80 882 тисячi гривень та 36 286 тисяч гривень, вiдповiдно). 

Резерв. пiд Golf Sportwagen. У 2017-2018 раках автомобiлi, реалiзованi ТОВ «Порше Укратна», 
включали приблизно 2,5 тисячi автомобiлiв марки VW Golf Sportwagen. Для цих автомобiлiв 
передбачено проходження новот iндивiдуальнот сертифiкацiт та реестрацiТ в УкраТнi. Станом на 
31 грудня 2020 року очiкуванi у зв'язку з цим майбутнi витрати складали 7 762 тисячi гривень (на 
31 грудня 2019 року - 11 267 тисяч гривень). 

Резерв пiд сертифiкацiю. З урахуванням законодавства про сертифiкацiю станом на 31 грудня 2020 
року Компанiя мае сформований поточний резерв у сумi 43 101 тисяча гривень та довгостроковий 
резерв у сумi 35 980 тисяч гривень пiд витрати, пов'язанi iз запланованими у зв'язку з цим заходами (на 
31 грудня 2019 року - 46 228 тисяч гривень та 37 614 тисячi гривень, вiдповiдно). 

Примiтки, що додаються, е: невiд'е:мною частиною цie:'i фiнансово'i звiтностi. 
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