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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 
 

Загальні збори є вищим органом Товариства, який складається з учасників. Кожен 
Учасник може брати участь у Загальних Зборах через свого Представника, який діє на 
підставі посадових повноважень, або чинної довіреності, виданої Учасником. 
 

 
ДИРЕКТОР 
 

Управління поточною господарською діяльністю Товариства, а також виконання 
рішень Загальних Зборів здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства – 
Директором.  

Директор одноособово вирішує усі питання повсякденної діяльності Товариства, 
за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Директор є 
відповідальним за ведення обліку та подання звітності Товариства. Посада Головного 
Бухгалтера не передбачена. 

З 01.07.2019 року Директором ТОВ “МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА” є Ян Петер Де Йонг. 
 
 
СТРАТЕГІЯ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Цілі «Майкрософт Україна» повністю відповідають глобальному баченню 
Майкрософт своєї місії у світі як «надання кожній особі та організації на планеті 
можливостей для досягнення більшого» (“Empower each individual and 
organization on the planet to achieve more”). Досягнення даної цілі, зокрема, полягає у 
забезпеченні найкращих платформ та сервісів для найвищої продуктивності у світі 
мобільних пристроїв та хмарного простору (“mobile-first, cloud-first world”). 
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Можливості Майкрософт у цифровому світі включають збільшення 
продуктивності та покращення робочих процесів, побудова хмарних платформ та 
покращення досвіду РС користувачів. 

Довгостроковою метою Майкрософт в Україні є стати надійним стратегічним 
партнером українських компаній, які проходять цифрову трансформацію. Шляхом 
поєднання широкого спектру високоякісних продуктів Майкрософт із рішеннями 
локальних  українських партнерів, компанія прагне надавати можливості іншим 
компаніям успішно та високоефективно функціонувати як на внутрішньому ринку, так і за 
кордоном.  

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Майкрософт є передовою компанією у сфері Інформаційних Технологій (ІТ). 
Компанія входить до Big 5 tech companies. На глобальному рівні, основним напрямком 
діяльності Майкрософт є розробка інноваційного програмного забезпечення, яке б 
надавало можливості іншим особам та організаціям по всьому світу повністю 
реалізувати свій потенціал.  

ТОВ “Майкрософт Україна” – Товариство з обмеженою відповідальністю із 100% 
часткою іноземного капіталу - створене 15 жовтня 2002 року. Статут Компанії було 
зареєстровано 10 лютого 2003 року. Компанія отримує основні доходи від надання 
послуг з маркетингу, підтримки і просування продуктів Майкрософт на території 
України, які надаються пов’язаній стороні.  
 

Станом на 31 грудня 2019 року середня кількість працівників Компанії становила 
39 чоловік. 

Юридична адреса компанії: Україна, 01032, Київ, вул. Жилянська, 75. 
 
ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Основним видом послуг, що надаються підприємством є: 

- Послуги з маркетингу, дослідження ринку; 
- Прем’єр підтримка клієнтів (Premier support services - PSS); 
- Консультаційні послуги (Consulting services CS). 

 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Після економічної кризи 2014-2015рр.українська економіка продемонструвала 
значне пожвавлення за останні пару років у вигляді уповільнення темпів інфляції, 
стабільного курсу обміну гривні, зростання ВВП і загального пожвавлення ділової 
активності. 

У 2019 році індекс інфляції становить 4.1% у порівнянні із 9.8% у 2018 році. 
Українська економіка продовжувала відновлюватися від економічної та політичної кризи 
попередніх років, що призвело до поступового зростання реального ВВП України в 2019 
році збільшився на 3,2% в порівнянні з 2018-м і стабілізації національної валюти. 

Національний банк України („НБУ”) продовжив реалізацію політики цільового 
регулювання інфляції, що дозволило стримувати інфляцію на рівні нижче 10%, хоча 
вартість внутрішнього фінансування значно зросла. НБУ продовжує дотримуватись 
політики плаваючого валютного курсу гривні. Щодо валютного регулювання, НБУ 
продовжив політику зменшення валютних обмежень, і, починаючи з березня 2019 року 
зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від 50% до 30%, та повністю 
відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року. 
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Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні в 
2019 році залишається високим, через значні виплати державного боргу призначенні на 
2019-2020 роки, що вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього 
фінансування у дедалі складніших умовах кредитування країн, економіка яких 
розвивається. Крім того, в Україні відбулися президентські вибори в квітні 2019 року та 
позачергові парламентські вибори в липні 2019 року. 

Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від 
здатності уряду України продовжувати реформи та зусиль НБУ із подальшої стабілізації 
банківського сектору, а також здатності української економіки загалом адекватно 
реагувати на зміни на ринках. При цьому подальший розвиток економічної та політичної 
ситуації, а також вплив цих факторів на Компанію, її клієнтів та субпідрядників на разі 
складно передбачити. 

 
ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 
 

У період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року ТОВ «Майкрософт Україна» 
згенерувала 238’895 тыс.грн. доходу від надання маркетингових, рекламних, 
консультаційних, інформатизаційних та інших послуг, а також іншого доходу. 
 

 

 2019  

2018 
(аудит не 

проводився) 

    
Дохід від надання макретингових, рекламних, консультаційних, послуг з 

інформатизації та інших послуг 186,708  215,705 
Інші доходи  52,187  53,570 

    
Разом 238,895  269,275 

 
 
 

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 
 

 2019  

2018 
(аудит не 

проводився) 

    
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 69,805  69,252 

Маркетингові послуги  28,311  26,439 

Послуги з аутсорсингу персоналу 21,769  21,868 

Витрати на відрядження та представницькі витрати 15,610  17,423 

Операційна оренда та обслуговування офісних приміщень 14,421  14,081 

Інформаційно консультаційні послуги 10,366  13,863 

Бухгалтерські послуги 8,807  9,192 

Рекламні послуги 7,857  31,934 

Операційна оренда та технічне обслуговування автомобілів 7,484  7,311 

Повсякденні витрати компанії для ведення бізнесу 6,556  4,194 

Податки, інші ніж податок на прибуток 5,602  12,842 

Амортизація 3,549  2,490 

Послуги зв’язку 2,838  3,297 

Юридичні послуги 879  881 

Послуги банку 735  1,021 

Витрати матеріалів 354  1,093 

Інші 43  1,302 

    

Разом 204,986  238,483 

 

За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, стаття «Інші витрачання» звіту 
про рух грошових коштів становила 11,074 тисяч гривень та 12,124 тисячі гривень, 
відповідно та складалася, в основному, із виплат за послуги банку, виплат на 
відрядження, представницьких витрат та інших виплат 
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

 
Компанія управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 

функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
учасникам шляхом оптимізації балансу власних коштів. Оскільки основним джерелом 
доходів Компанії є компенсація від пов'язаної сторони макретингових, рекламних, 
консультаційних, витрат з інформатизації та інших витрат, які несе Компанія в ході 
звичайної операційної діяльності, основним завданням керівництва є управління 
витратами з метою отримання компенсації цих витрат та встановленої маржі. 

 
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

 
31 грудня 2019 

року  

31 грудня 2018 

року 

(аудит не 
проводився) 

    

Фінансові активи    
Гроші та їх еквіваленти 206,263  203,129 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 48,407  37,963 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 172  6,466 
Інша поточна дебіторська заборгованість 422  180 

    
Всього фінансових активів 255,264  247,738 

    Фінансові зобов’язання    

  Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 67,421  67,421 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1,676  1,971 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці  1,288  786 
Інші поточні зобов’язання 42  247 

    
Всього фінансових зобов’язань 70,427  70,425 

 

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів 
Компанії, є валютний ризик та ризик ліквідності. Опис політики управління зазначеними 
ризиками Компанії наведено нижче. 

 

Ризик ліквідності 
Це ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання 

строків платежу. Позиція ліквідності Компанії ретельним чином контролюється та 
управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових потоків для того, щоб гарантувати наявність достатніх грошових 
ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.  

 
Валютний ризик  

 
Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії 

негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в 
іноземних валютах. Компанія отримує доходи від пов’язаноих сторін за надання 
макретингових, рекламних, консультаційних, послуг з інформатизації та інших послуг 
деноміновані у доларах США, в той час як більшість її витрат деноміновані в українській 
гривні.  

Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в 
іноземних валютах, станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлена таким чином: 

 

 

31 грудня 

2019 року  

31 грудня 

2018 року 

(аудит не 

проводився) 
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 Долари США  Долари США 

Активи     

Гроші та їх еквіваленти 191,426  184,880 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 48,407  37,963 

    

Всього активів  239,833  222,843 

 

У нижченаведеній таблиці представлена інформація про чутливість Компанії 
щодо зміцнення та ослаблення на 10% української гривні стосовно долара США. Даний 
рівень чутливості представляє собою оцінку керівництвом можливих змін у курсах обміну 
валют станом на звітні дати. Aналіз чутливості включає лише непогашені залишки 
монетарних активів, деномінованих в іноземній валюті, і коригує їхнє переведення у 
валюту подання на кінець періоду з урахуванням 10% зміни у курсах обміну валют. 

 

 

31 грудня 

2019 року  

31 грудня 

2018 року 

(аудит не 

прово-

дився) 

 Долари США  Долари США 

    

Збиток до оподаткування (зміцнення гривні на 10%) (23,983)  (22,284) 

Прибуток до оподаткування (послаблення гривні на 10%) 23,983  22,284 

 

 
 

Керівництво Компанії не вважає валютний ризик суттєвим для Компанії. 
 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

З урахуванням основних трендів розвитку у сфері ІТ, таких як Інтернет Речей, 
Машинне навчання, віртуальна реальність, Майкрософт очікує зростання попиту на 
власні хмарні технології та послуги (на глобальному рівні). 


