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Гривня, тис. грн. 

      

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2015 року складено відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність стосується одного 

суб’єкта господарювання та об’єктивно відображає фінансовий стан товариства, фінансові 

результати та грошові потоки. 

Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятого 16 липня 1999 р. № 996-

ХIV із застосуванням комп`ютерної програми « 1С Бухгалтерія». 
 

           2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність 

     Протягом 2015 року спостерігалося суттєве погіршення економічної ситуації, що було 

обумовлено продовженням ведення  військових дій на сході України та низьким зовнішнім 

попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. Зниження 

обсягів виробництва базових галузей економіки України за 2015 рік негативно вплинуло на 

економіку країни. 

     Серед факторів, що обумовлювали економічні тенденції в 2015 році, були: 

− військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв’язків унаслідок анексії АР 

Крим; 

− низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростання країн – 

основних торговельних партнерів; 

− ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією; 

− зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних 

доходів населення; 

− погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, 

скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності. 

     У зв'язку з політичною та фінансовою кризою, які спричинили девальвацію національної   

валюти, в Україні спостерігається зростання напруженості серед населення, падіння рівня 

життя та проблеми в фінансових відносинах. 

     Всі вище перелічені зовнішні фактори негативно впливають на діяльність Товариства  
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3. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності 

Товариства та Концептуальна основа складання фінансової звітності  

за 2015рік 

 При складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2015 рік Товариство дотримувалося 

принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі  складання 

фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України 

"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме: 

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 

фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 

підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому). 

- зрозумілості; 

- доречності (суттєвості); 

- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, 

нейтральність, обачність, повнота); 

- зіставності; 

- можливості перевірки, тощо. 

        Дана фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство 

буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та 

погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності. 

  

Історична вартість 

Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості. Товариство 

підготувало фінансову звітність за підсумками 2015 року відповідно до МСФЗ.  

 

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності 

Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і 

валютою представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. 

 

Облік інфляції 

Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною 

економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була виражена в 

одиниці виміру, яка діяла на дату балансу. 

 

Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування 

певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової 

політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. 

Оцінки та пов'язані з ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших 

факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують 

основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з 

інших джерел.  

 

Основні облікові оцінки та припущення 

a. Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Нематеріальні 

активи визнаються активами відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи», 

відображаються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-

яких збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із 

застосуванням прямолінійного методу.  Основні засоби обліковуються за моделлю 

собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби», яка полягає в наступному: після первісного 

визнання об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням 
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накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних згідно МСБО 36 

«Зменшення корисності активів». Знос або амортизація на нематеріальні активи та основні 

засоби, нараховується протягом терміну їх корисного використання. Строки корисного 

використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив буде 

приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет подальшого 

відповідності.  Що стосується активів тривалого користування, зміни в використаних оцінках 

можуть призвести до значних змін балансової вартості. Ці оцінки періодично 

переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових 

результатів за період, коли про них стає відомо. 

b. Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на 

прибуток. В ході звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій і розрахунків, 

остаточна оцінка податків по яких є невизначеною. В результаті, компанія визнає податкові 

зобов'язання виходячи з оцінок того, чи будуть додаткові податки та проценти підлягати 

виплаті. Ці податкові зобов'язання визнаються, коли (незалежно від переконаності компанії в 

тому, що позиції її податкової декларації є відповідними) компанія вважає, що деякі позиції 

можуть оскаржуватися податковими інспекціями і не задовольняти їх повною мірою після 

перевірки. Компанія вважає, що вона нараховує податкові зобов'язання належним чином для 

всіх відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, включаючи 

минулий досвід та інтерпретації податкового законодавства. Дані оцінки засновані на 

оцінках і припущеннях, і можуть включати в себе ряд складних суджень про майбутні події. 

У тій мірі, в якій остаточні податкові наслідки таких питань відрізняються від визнаних сум, 

така відмінність буде впливати на витрати з податку на прибуток протягом періоду, в якому 

була зроблена оцінка. 

c. Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування 

поточного зобов'язання за минулим події, можливості переходу економічних вигод та 

достовірної оцінки суми витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, 

інформація про непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової 

звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент 

визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати суттєвий вплив на фінансове 

становище Компанії. Застосування даних принципів облікової політики щодо судових справ, 

вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її 

контролем. Компанія переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових 

розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій 

звітності. Серед тих факторів, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування 

резерву - характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок та потенційний 

рівень збитків в тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають місце, 

перебіг процесу, (включаючи його Протягом після дати складання фінансової звітності, але 

до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними 

суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір 

відреагувати на судовий процес, вимога або оцінку. 

 

Припущення про безперервність діяльності Компанії 

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде 

функціонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію 

активів та виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. 

Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних 

умов на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови можуть відрізнятися від 

оцінок керівництва. Ця фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати 

місце як результат такої невизначеності. Про такі коректування буде повідомлено, якщо вони 

стануть відомими і їх буде можливо оцінити. 
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4. Управління фінансовими ризиками 

     Фінансовий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у 

ситуації невизначеності умов фінансової діяльності Товариства. 

     Фінансових ризиків є дуже багато і з метою здійснення ефективного управління ними 

класифікуються за такими основними ознаками: 

За видами: 

     Ризик зниження фінансової стійкості Товариства. Цей ризик генерується недосконалістю 

структури капіталу (надмірна частка використовуваних позикових коштів), що породжу 

незбалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків підприємства за обсягами. 

     Ризик неплатоспроможності Товариства. Цей ризик генерується зниженням рівня 

ліквідності обігових коштів, що породжує розбалансованість позитивного та від’ємного 

грошових потоків підприємства в часі. 

     Інвестиційний ризик. Він характеризує можливість виникнення фінансових втрат в 

процесі здійснення інвестиційної діяльності Товариства. Відповідно до видів цієї діяльності 

розподіляються і види інвестиційного ризику – ризик реального та фінансового інвестування. 

     Інфляційний ризик. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної 

вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від 

здійснення фінансових операцій в умовах інфляції.. 

     Відсотковий ризик. Він полягає у непередбачуваній зміні відсоткової ставки на 

фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною виникнення даного виду 

фінансового ризику є зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом державного 

регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші 

фактори. Негативні фінансові наслідки цього виду ризику проявляються в дивідендній 

політиці Товариства, в короткострокових фінансових вкладеннях та інших операціях. 

     Валютний ризик. Цей вид ризику властивий підприємствам, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в 

результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що 

використовується у зовнішньоекономічних операціях підприємства, на очікувані грошові 

потоки від цих операцій.  

     Депозитний ризик. Цей ризик відображає можливість неповернення депозитних внесків. 

Він зустрічається відносно рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою та невдалим вибором 

комерційного банку для здійснення депозитних операцій Товариства. 

     Кредитний ризик. Він має місце у фінансовій діяльності Товариства при наданні ним 

позики (кредиту) покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоєчасного 

розрахунку по кредиту, а також перевищення розрахункового бюджету по інкасуванню 

боргу. 

     Податковий ризик. Цей вид фінансового ризику має ряд проявів: імовірність введення 

нових видів податків та зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; 

можливість збільшення рівня діючих ставок податків та зборів; зміна строків та умов 

здійснення окремих податкових платежів; імовірність відміни діючих податкових пільг у 

сфері господарської діяльності Товариства. 

     Структурний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних 

затрат Товариства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі. 

Високий коефіцієнт операційного лівериджу при несприятливих змінах кон’юнктури 

товарного ринку та зниженні валового обсягу позитивного грошового потоку за операційною 

діяльністю генерує значно високі темпи зниження суми чистого грошового потоку за цим 

видом діяльності. 

     Криміногенний ризик. У сфері фінансової діяльності Товариства він може проявлятися у 

формі оголошення його партнерами фіктивного банкрутства; підробки документів, що 

забезпечують незаконне присвоєння сторонніми особами грошових та інших активів; 

крадіжки окремих видів активів власним персоналом та ін. 
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     Інші види ризиків. Група інших фінансових ризиків досить широка, але за імовірністю 

виникнення або рівнем фінансових втрат вона не дуже значима для Товариства, як 

попередні. До них відносяться «форс-мажорні ризики», які можуть привести не тільки до 

втрати передбачуваного доходу, але і частини активів підприємства (основних засобів, 

запасів ТМЦ); ризик несвоєчасного здійснення розрахунково-касових операцій (пов’язаний з 

невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); ризик емісійний та ін. 

          За фінансовими наслідками всі фінансові ризики поділяються на такі групи: 

     Ризик, в результаті настання якого Товариство зазнає економічних втрат. За цього виду 

ризику фінансові наслідки можуть бути тільки негативними (втрата доходу або капіталу). 

Ризик, в результаті якого Товариство недоотримує визначений обсяг доходу, на який 

розраховувало, тобто в даному випадку мова йде про недоотриманий прибуток або втрачену 

вигоду. Він характеризує ситуацію, коли Товариство в силу об’єктивних та суб’єктивних 

причин не може здійснити заплановану фінансову операцію. 

     Ризик, в результаті настання якого Товариство може розраховувати як на отримання 

додаткового доходу, так і на виникнення економічних втрат. Найчастіше ці ризики 

характерні для спекулятивних фінансових операцій, проте вони можуть виникати і в інших 

ситуаціях, таких як реалізація реального інвестиційного проекту, дохідність якого на стадії 

експлуатації може бути як вище, так і нижче розрахованого рівня. 

     За характером прояву в часі виділяють дві групи фінансових ризиків: 

     Постійний фінансовий ризик. Він характерний для всього періоду здійснення фінансової 

операції і пов’язаний з дією постійних факторів. Прикладами такого ризику є відсотковий, 

валютний ризики. 

     Тимчасовий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, який має перманентний характер, 

що виникає лише на окремих етапах здійснення фінансової операції. Прикладом 

такого виду фінансового ризику є ризик неплатоспроможності ефективно функціонуючого 

підприємства. 

     За рівнем фінансових втрат Товариство поділяє ризики на такі групи: 

Допустимий фінансовий ризик. Він пов’язаний із загрозою повної або часткової втрати 

прибутку від реалізації того чи іншого фінансового проекту або фінансової діяльності 

підприємства в цілому. В цьому випадку втрати можливі, але їх розмір менший за 

очікуваний прибуток. Втрата прибутку від однієї, двох або кількох операцій є припустимою, 

тому що може покриватись позитивним результатом від інших операцій. Таким чином, 

даний вид фінансової діяльності або конкретна фінансова угода, не зважаючи на ймовірність 

ризику, зберігають свою економічну доцільність. 

     Критичний фінансовий ризик. Цей вид фінансового ризику пов’язаний із загрозою втрат в 

розмірі понесених витрат на здійснення конкретної фінансової угоди або виду фінансової 

діяльності. 

     Катастрофічний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким 

визначаються частковою або повною втратою майна підприємства. Цей вид ризику, як 

правило, призводить до банкрутства підприємства, оскілки в даному випадку можлива втрат 

не тільки усіх вкладених у визначений вид фінансової діяльності або конкретну фінансову 

угоду коштів, але й майна підприємства. Адже при виникненні катастрофічного фінансового 

ризику підприємству доводиться повертати кредити за рахунок власних коштів. 

     За можливістю передбачення Товариство поділяє фінансові ризики на такі дві групи: 

     Прогнозований фінансовий ризик. Він характеризує ті види ризиків, які пов’язані із 

циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон’юнктури фінансового ринку, 

передбачуваним розвитком конкуренції і т.п. Передбачуваність фінансових ризиків має 

відносний характер, оскільки прогнозування із 100%-м результатом виключає розглядуване 

явище із категорії ризиків. Прикладом прогнозованих фінансових ризиків є інфляційний 

ризик, відсотковий ризик та деякі інші (переважно в короткостроковому періоді). 

     Непрогнозований фінансовий ризик. Він характеризує види фінансових ризиків, які 

відрізняються повною непередбачуваністю прояву. Прикладом таких ризиків виступають 

ризики форс-мажорної групи, податковий ризик та деякі інші. 
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     Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками Товариства відіграє механізм 

нейтралізації ризиків. Його перевага – високий ступінь альтернативності прийнятих 

управлінських рішень, які залежать від здійснення фінансової діяльності і фінансових 

можливостей Товариства. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на 

використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір 

у процесі ризик-менеджменту значною мірою залежить від специфіки підприємницької 

діяльності. До основних механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення 

ризику, утримання ризику, мінімізація ризику, передача ризику. 

     Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю 

виключають конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю уникнути 

потенційних утрат, пов’язаних із фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє 

одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою діяльністю. Крім того, ухилення від 

фінансового ризику може бути просто неможливим. Тому, як правило, цей спосіб 

застосовується лише до дуже серйозних та великих ризиків. Утримання ризику працює в 

поєднанні з внутрішнім страхуванням. 

     Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та 

хеджування. 

     Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом установлення відповідних 

фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової діяльності з метою 

фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства рівні. Перелік 

нормативів     (лімітів) залежить від виду ризику, що лімітується. 

    Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за 

допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм 

хеджування полягає в проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ючерсними 

контрактами та опціонами на товарній і фондовій біржах. 

    Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків і полягає у 

зменшенні рівня їхньої концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише 

для уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать 

від самого підприємства . 

    Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за певними 

напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу, договору 

поручительства, біржових угод тощо. 

     Прийняття ризику на себе - пошук підприємством джерел необхідних ресурсів для 

покриття можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що 

залишилися після настання фінансового ризику. 

     Такі методи дозволять зменшити ймовірність виникнення фінансових ризиків, 

створюються спеціальні фонди і резерви для компенсації можливих фінансових втрат у 

випадку, коли ризикова подія настала. 

     Ухвалення стратегічних рішень спрогнозувати ризики, а також використання 

вищевказаних методів є управлінським рішенням керівництва Товариства. Такі методи 

можуть використовуватися окремо або в певній їх комбінації і можуть доповнюватися 

іншими, більш спеціальними методами аналізу і прогнозування чинників ризику та методів 

стратегічного аналізу. 

 

5. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу в 

Балансі Товариства станом на 31.12.2015 р. 

        Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 

31.12.2015 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику», яка затверджена Наказом №1 від 12.01.2015 року  «Про організацію 

бухгалтерського обліку та облікову політики» (із змінами та доповненнями).  

       Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і 

процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких 
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нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та  

розроблена у відповідно до вимог :  

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); 

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами): 

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704; 

- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист 

Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108); 

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);  

 - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 

2011 року №1591). 

Статті фінансової звітності  сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.  

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до 

активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг 

суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх 

зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків. 

         Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості 

приймається величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

          

6. Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові 

результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал 

 станом на 31.12.2015 р. 

 

1. Нематеріальні активи визнаються активами відповідно до МСБО 38 

«Нематеріальні активи», відображаються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.  

Нематеріальний  актив визнаний на дату балансу таким, тому що є немонетарним 

активом, який не має фізичної субстанції, може бути ідентифікований та контрольований 

суб’єктом господарювання,  може зменшити майбутні господарські витрати та собівартість 

активу можна достовірно оцінити. 

 

2. Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 

«Основні засоби», яка полягає в наступному: 

            Після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується за його 

собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

знецінення, визнаних згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

 Основні засоби  визнані активом на дату балансу згідно МСБО 16, бо: 

a) є ймовірність того, що суб’єкт господарювання отримає майбутні економічні 

вигоди; 

б) собівартість основного засобу можна достовірно оцінити. 

Станом на 23.11.2015р. основний засіб визнано активом, первісна вартість якої 24 тис. 

грн. 

Станом на 01.01.2016р. основний засіб обліковується за собівартістю за мінусом 

амортизації та знецінення. Амортизація нараховується прямолінійним методом  

 

3. З 01.01.2015 р. набуває чинності МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», а 

МСБО (IAS) №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  припиняє дію. 
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Товариство застосовує МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». 

Відповідно до вищевказаного стандарту фінансовий інструмент - це будь-який контракт, 

який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та 

фінансового зобов'язання або інструмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання. 

Фінансові активи Товариства складаються з грошових коштів та їх  еквівалентів, 

дебіторської та кредиторської заборгованості, договорів, в результаті яких виникає 

фінансовий актив у однієї сторони та фінансове зобов’язання у іншої сторони, фінансових 

вкладень а інших зобов’язань. Фінансові активі відображаються за справедливою вартістю з 

урахуванням витрат на операцію. Товариство припиняє визнавати фінансовий актив, якщо 

закінчується термін договірних відносин або  відбувається передача активу.  

З метою складання фінансової звітності фінансові інструменти класифікуються за 

категоріями: 

•          доступні для продажу 

•          утримувані до погашення; 

Фінансові інвестиції та фінансові інструменти, призначені для продажу, 

обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на прибуток або збиток. 

Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення - це 

непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають 

визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх підприємство має реальний 

намір та здатність утримувати до погашення. 

Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення, 

обліковуються за амортизованою собівартістю. Строк погашення та періодичність 

погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних на підставі попереднього 

досвіду та затверджуються наказом по підприємству. 

Облік фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю 

здійснюються в розрізі кредитних портфелів. 

Під кредитним портфелем розуміють однорідні права грошової вимоги придбані у 

одного клієнта по одному договору факторингу. 

Первісною оцінкою фінансових активів є справедлива вартість плюс витрати на 

операції, які прямо відносяться до їх придбання. Свідченням справедливої вартості є сума 

компенсації, зазначена в договорі на придбання фінансового інструменту. 

Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені 

як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) 

утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою 

вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 

Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з 

віднесенням їх змін на власний капітал. 

4. Відображена на Балансі Товариства станом на 31.12.2015 р. дебіторська 

заборгованість є поточною та відображається по сумі погашення.  

Станом на 31.12.2015 року у  примітках до фінансової звітності Товариством 

розкривається така інформація:  

- поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами у сумі 1 тис. грн. ; 

-  поточна дебіторська заборгованість за нарахованими доходами у сумі 1 тис. грн. ; 

- інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 3 748 тис. грн. в т.ч. розрахунки: за 

виданими позиками у формі кредиту у сумі 3 745 тис. грн., з боржниками по договорам 

факторингу (відступлення права вимоги) 1 тис. грн., за договорами гарантійного внеску 1 

тис. грн., з іншими дебіторами 1 тис. грн  

5. Станом на 31.12.2015 року розмір власного капіталу становить 8537 тис. грн. та 

складається з : зареєстрованого Статутного капітал Товариства 30 000 тис. грн., зменшеного 

на суму неоплаченого капіталу 22 800 тис. грн., та збільшеного на суму нерозподіленого 

прибутку у сумі 1337 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. власний капітал становив 7200 тис. 

грн. – у сумі зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства. 
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6. Облік та визнання зобов’язань  здійснюється в Товаристві в відповідності з МСБО 

37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”.   Зобов’язання Товариство класифікує 

на довгострокові та поточні. 

Станом на 31.12.2015 р. Товариство розкриває наступну інформацію: 

- зобов'язань, які було виключено із складу поточних зобов'язань відповідно, не має;  

- поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2015 року складається з:  

- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 10 тис. грн.; 

-  поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 300 тис. грн., в т.ч. з 

податку на прибуток підприємств – 293 тис. грн.; 

- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 15 тис. грн.;  

- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 29 тис. грн.; 

- інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 року відсутні. 

Поточні забезпечення обліковуються у сумі 7 тис. грн. та складаються з відрахувань на 

забезпечення виплат відпусток працівникам Товариства. 

7.Станом на 31.12.2015 року грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошей на 

поточних та депозитних рахунках в національній та іноземній валютах в сумі 5 141 тис. грн. 
Депозитний рахунок відкрито з 05.11.2015 р. до повернення всієї суми на поточний рахунок 

Товариства, процентна ставка 6% річних, мінімальна сума першого внеску 1 тис. грн., 

нарахування процентів – щомісячно.       

Для повсякденної роботи та  для розміщення інвестиційних ресурсів Товариства вибирає 

тільки високо надійних партнерів у банківському секторі : 

Грошові кошти та їх еквіваленти 31 грудня 2015 року, грн. 

1) грошові кошти на поточних рахунках 125 654,98 

ПАТ «УкрСиббанк» 125 654,98 

ПАТ «Євробанк» 0,00 

ПАТ «Вектор Банк» 0,00 

2) грошові кошти на депозитних рахунках 5 015 618,47 

ПАТ «УкрСиббанк» 5 015 618,47 

        

       Рейтинг банківських установ, в яких розміщені грошові вклади Товариства, відповідає 

інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною чинним 

законодавством України.  

 

7. Порядок визнання доходів 

Доходи Товариства, пов’язані з його господарсько-фінансовою діяльністю, визнаються та 

нараховуються згідно з МСБО 18  “Дохід». Дохід визначає  валове надходження економічних 

вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, 

коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків 

учасників власного капіталу та відображається за справедливою вартістю сумою, за якою 

можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими 

та незалежними сторонами. 

До складу доходу включаються: 

-  дохід від звичайної діяльності на звітну дату; 

-  прибуток від інших операцій. 

          Для обліку інших доходів та фінансових і надзвичайних доходів застосовувати рахунки 

класу 7.  

          У відповідності до вимог підготовки фінансової та податкової звітності застосовувати   

принцип нарахування та відповідності доходів та витрат. 

Протягом 2015 року Товариство  отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), а саме дохід від наданих послуг щодо надання кредитів у сумі 97 тис. грн. та 

інший операційний дохід, отриманий від операцій з відступлення права вимоги у сумі 1 698 
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тис. грн. та безповоротної фінансової допомоги у сумі 38 тис.грн. Інші фінансові доходи у 28 

тис. грн. складаються з процентів отриманих по депозитному рахунку Товариства 

              Розподіл доходу за кожною групою доходів представлений наступним чином: 

 Тис. грн. 

Вид доходу 2015 рік 2014 рік 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

97 0 

Інші операційні доходи 1 736 3 

Інші фінансові доходи  28 0 

Інші доходи 0 14 400 

    Бартерних контрактів протягом 2015 року не було. 

   

8. Облік витрат 

        Витрати Товариства, пов’язані його господарсько-фінансовою діяльністю, визнаються 

та нараховуються згідно положень МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 19 «Виплати 

працівникам», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», МСБО 32 «Фінансові 

інструменти: розкриття та подання».  

        Витрати  звітного періоду визначати одночасно з доходами, для одержання яких вони 

понесені. 

        Облік витрат ведеться  на рахунках класу 9 "Витрати діяльності". 

У примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:  Згідно «Звіту про 

фінансові результати» 

-   "Адміністративні витрати" – 231 тис. грн.; 

-   "Витрати з податку на прибуток" – 293 тис. грн.  

Витрати за кожною групою доходів представлені наступним чином: 

 Тис. грн. 

Вид витрат 2015 рік 2014 рік 

Адміністративні  витрати  231 3 

Інші операційні витрати 0 22 

Фінансові витрати  0 0 

Інші витрати 0 14 440 

Витрати з податку на прибуток 293 0 

      

Доходів та витрат за надзвичайними подіями не було.   

      

9. Відображення відстрочених податкових активів і відстрочених 

податкових зобов’язань 

          Податковий облік діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. Відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових 

активів і відстрочених податкових зобов'язань не здійснювалось в зв’язку з ідентичністю 

обліку. 

 

10. Використання прибутку 

          Шляхи використання прибутку визначаються  Статутом Товариства та Загальними 

зборами учасників Товариства. Станом на 31.12.2015р.  та за підсумками 2014 року 

учасниками не було прийнято рішення щодо розподілу прибутку. 

 

11. Пов’язані особи Товариства 

 На виконання вимог МСФЗ 24  Товариство розкриває наступну інформацію.  

   Згідно МСФЗ 24,  до пов'язаних сторін Товариства належать: 
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-  юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність Товариства 

або суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так само ті, 

щодо яких Товариство має такі можливості. 

-  це фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за 

діяльністю Товариства, а також посадові особи, які мають повноваження на планування, 

керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів Товариства і члени родин 

вище зазначених осіб. 

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою 20% і 

більше відсотків у статутному капіталі Товариства в особі Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОБРІЙ.»  (99,99862%), та управлінський персонал в особі: з 01 січня 2015 

року по 13 березня 2015 року Директора Чепур А.А.; з 14 березня 2015 року по 08 жовтня 

2015 року Директор  Приходько І.М.; з 09 жовтня 2015 року Директора Пилюченко І.Г  

Операції з зв'язаними сторонами: протягом 2015 року Товариство нараховувало та 

виплачувало заробітну плату управлінському персоналу. Дивіденди протягом та за 

підсумками  2014р. та 2015 року не нараховувались та не сплачувались. 

Перелік пов’язаних сторін визначається, враховуючи сутність відносин, а не лише 

юридичну форму. Операції з пов’язаними особами протягом 2015 року, не проводилась та не 

мали суттєвого впливу на фінансові результати Товариства.  
            

12. Звіт про рух грошових коштів 

         Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.       

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились, наявності 

значного сальдо грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання 

групою, до якої належить підприємство,  не має. 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу від 

надання фінансових послуг.  

Сукупні надходження від операційної діяльності у:  

2015 р. склали 20 120 тис. грн  

2014 р. склали 0 тис. грн.  

Сукупні витрати від операційної діяльності у: 

2015  р. склали 14 993 тис. грн. 

2014 р. склали 0 тис. грн.  

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за: 

2015  року склав 5 127 тис. грн.  

2014 року склав 0 тис. грн.   

Інші надходження від операційної діяльності за 2015 р.: повернення фінансової 

допомоги 7200 тис.грн.та надходження від операцій з відступлення права вимоги 5918 

тис.грн, інші витрачання – повернення фінансової допомоги 194 тис.грн., операцій по 

відступленню права вимоги та реєстрації на біржі 3993 тис.грн., на виплату авансів, в т.ч. на 

відрядження 31 тис.грн. 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 

інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів 

інвестування та забезпечення їх реалізації. 

Сукупні надходження від інвестиційної діяльності у: 

2015р. склали 28 тис. грн. 

2014р. склали 14400 тис. грн. 

Сукупні витрати від операційної діяльності у: 
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2015  р. склали 14 тис. грн. 

2014 р. склали 14400 тис. грн 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності протягом: 

2015  року склав 14 тис. грн.  

2014р. склав  0 тис. грн.  

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в 

результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення 

зобов'язань за борговими цінними паперами та інші. 

Сукупні надходження від фінансової діяльності у: 

2015р. склали 0 тис. грн. 

2014р. склали 7200 тис. грн.  

Сукупні витрати від фінансової діяльності у: 

2015р. склали 0 тис. грн. 

2014р. склали 7200 тис. грн. 

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за: 

2015р. склали 0 тис. грн. 

2014р. склали 0 тис. грн. 

 Чистий рух грошових коштів за звітний період складає: 

           2015р 0 тис. грн.  

           2014р 0 тис. грн.  

 Залишок коштів на початок: 

           2015р. склав 0 тис. грн. 

           2014р  склав 0 тис. грн.  

 Залишок коштів на кінець: 

           2015р. склав 5 141 тис. грн. 

           2014р. склав 0 тис. грн.   

 

 

13. Звіт про власний капітал 

      У примітках до фінансової звітності  за 2015 рік Товариство розкривається наступну  

інформацію: 

       Станом на 31.12.2015 року розмір резервного капіталу становить 0 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2014 року розмір резервного капіталу становить 0 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2015 року розмір чистого прибутку склав 1 337 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2014 року розмір нерозподіленого прибутку склав 0 тис. грн.    

    Додатковий вкладений капітал відсутній. 

        Склад статутного капіталу: зареєстрований Статутний капітал Товариства станом на 

31.12.2015 року складає 30 000 тис. грн. та станом на 31.12.2014 року складає 7 200 тис. грн. 

           Неоплачена частина Статутного капіталу складає 22 800 грн. 

Учасниками ТОВ «ФК «ГОРИЗОНТ» є: 

1. фізична особа Глушко С.М. – внесок до статутного капіталу складає 414,00 грн., або 

0,00138% 

2. юридична особа ТОВ «ОБРІЙ.» – внесок до статутного капіталу складає 

29 999 586,00 грн., або 99,99862% 

    Відповідно до рішення зборів учасників ТОВ «ФК «ГОРИЗОНТ» (протокол № 17 від 

15.10.2015р.) статутний капітал Товариства було збільшено з 7 200 тис. грн. до 30 000 тис. 

грн. Неоплачена частина Статутного капіталу станом на 31.12.2015р складає 22 800 грн. 

     Дивіденди протягом 2014 року та 2015 року не нараховувались та не сплачувались. 

     До складу зобов’язань протягом 2015  року сума дивідендів не включалась. 

Розмір власного капіталу становить: 

 станом на 31.12.2014 року 7 200 тис. грн.     

 станом на 31.12.2015 року 8 537 тис. грн 
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14. Розрахунок прибутку на акцію 

        Товариство не є акціонерним товариством, томі не застосовує МСФЗ 33 «Прибуток на 

акцію». 

. 

15 . Виплати працівникам 

        На вимогу МСФЗ  19  у примітках до фінансової звітності надаємо наступну 

інформацію.  

        Протягом  2015 року працівникам Товариства виплачувалась заробітна плата згідно 

штатного розкладу. На початок 2015 року та станом на 31.12.2015р. поточні зобов’язання за 

розрахунками з оплати праці складали 29 тис. грн.  Нарахована за 2015 рік заробітна плата 

складає  120 тис. грн. Простроченої заборгованості станом на 31.12.2015 року немає. 

 

   16. На вимогу МСФЗ 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність» повідомляємо, щодо  необоротних  активів,  утримувані для продажу, та 

припиненої  діяльність, пов’язаних з ними зобов’язань, а також результати їх продажу 

(вибуття) у  Товаристві немає. 

 

   17. На вимогу МСФЗ 8 «Операційні сегменти»:  Згідно «Положення про організацію 

бухгалтерського обліку та  облікову політику»  Товариством не встановлені окремі 

господарські чи географічні сегменти,  Протягом 2015 року Товариство здійснювало 

діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже Додаток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами» не готувався.    

 

  18. На вимогу МСФЗ 33 «Прибуток на акцію» : 

      Протягом звітного періоду операцій за договорами про платіж на основі акцій, 

Товариством не  здійснювалось.  

 

  19. На вимогу МСФЗ 8 : «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»:  

       Зміни в облікових політиках та виправлення помилок в звітному періоді не 

здійснювалось.  

 

  20. На вимогу МСФЗ 17 «Фінансова оренда»:  

       У примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:  

       Товариство протягом звітного періоду не укладало договори фінансової оренди. 

       Товариство протягом звітного періоду не укладало договори уклало договір з 

операційної оренди нежитлового приміщення.  

       Невідмовної оренди на дату Балансу не було. 

       Підприємство у звітному періоді майно у фінансову та операційну оренду не надавало. 

21. Події після дати балансу 

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що 

потребують коригування активів та зобов'язань Товариства – відсутні. 

 

22. Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2015 року 

і пізніше. 

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» застосовується до першої 

річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2016 року. МСФЗ 14 

дозволяє суб'єктам господарювання, які вперше застосовують МСФЗ, продовжувати 

визнання сум, які відносяться до тарифного регулювання, у відповідності до попередніх 

загальноприйнятих положень бухгалтерського обліку, в звітності за МСФЗ. Однак, з метою 

покращення порівнянності фінансової звітності таких суб'єктів господарювання із звітністю, 

яку готують суб'єкти господарювання, які вже застосовують МСФЗ і не визнають подібні 

суми, даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслідків тарифного 
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регулювання окремо від інших статей. Цей стандарт застосовують лише суб'єкти 

господарювання, які застосовують МСФЗ вперше. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної 

фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2017 року. 

Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі 

п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. 

П'ять кроків до моделі: 

- ідентифікувати договір з клієнтом; 

- ідентифікувати виконання зобов'язань за договором; 

- визначити ціну операції; 

- розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором; 

- визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця. 

В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню 

завершеності робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; 

невідшкодовувані авансові платежі; договори зворотної покупки; договори комісії; договори 

продажу без переміщення товарів; приймання клієнтом; розкриття інформації про 

компоненти виручки. 

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» замінює собою МСФЗ 9 (2009), але ця 

версія залишається доступною для застосування, якщо відповідною датою первісного 

застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Обов’язкової дати набрання чинності стандартом 

немає. У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за 

амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за 

справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є 

аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі 

управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових 

коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти 

капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти 

безвідкличне рішення про представлення змін в справедливій вартості в звіті про інший 

сукупний дохід, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «призначений для 

торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі», то зміни 

справедливої вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у 

тому числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку 

кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових активів з моменту 

їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін кредитної якості, в 

залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від зменшення корисності 

або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збільшенні 

кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. 

  Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка 

розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здійснює 

діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. 

Стандарт знімає дату обов'язкового застосування МСФЗ 9 (2013), МСФЗ 9 (2010) та 

МСФЗ 9 (2009), залишивши дату набрання чинності відкритою.  

Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2015 

року і пізніше. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття 

інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема 

фінансова звітність» вступають в силу для річних періодів, що починаються з або після 1 

січня 2016 року. Поправки стосуються наступного: 

- звільнення від підготовки консолідованої фінансової звітності можливо для материнської 

компанії, яка є дочірньою для інвестиційної компанії, навіть якщо Товариство оцінює 

інвестиції у всі свої дочірні компанії за справедливою вартістю; 
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- фінансовий результат від надання послуг, які відносяться до інвестиційної діяльності, не 

повинен консолідуватися, якщо сама дочірня компанія є інвестиційною; 

- при застосуванні методу участі в капіталі до асоційованого чи спільного підприємства 

неінвестиційна компанія-інвестор може зберегти оцінки за справедливою вартістю, які 

застосовуються асоційованим чи спільним підприємством до їх часток в дочірніх компаніях; 

- вимагається розкриття додаткової інформації про те, чому суб'єкт господарювання 

вважається інвестиційною компанією, деталі неконсолідованих дочірніх компаній, характер 

відносин і певних угод між інвестиційною компанії та її дочірніми компаніями. 

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» вступають в силу для річних періодів, що 

починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки вимагають від набувача частки участі у 

спільній операції, в якій діяльність являє собою бізнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання 

бізнесу»): 

- застосовувати для всіх об'єднаних компаній принципи бухгалтерського обліку, визначені в 

МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які суперечать вимогам МСФЗ 11; 

- розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ 3 та іншими МСФЗ щодо об'єднання 

бізнесу. 

Поправки застосовуються як для первісного придбання частки у спільній операції, так 

і для придбання додаткової частки участі у спільній операції (в останньому випадку 

попереднє володіння частками не переоцінюються). 

Поправки до МСБО16 «Основні засоби» і МСБО 38 «Нематеріальні активи» 

застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці зміни: 

- пояснюють, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах, отриманих від 

діяльності, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних 

засобів; 

- пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизації, який 

базується на доходах, отриманих від діяльності, яка включає в себе використання 

нематеріального активу, є неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених 

випадках, коли нематеріальний актив виражається як показник виручки, або коли буде 

доведено, що доходи і споживання економічних вигод від нематеріального активу мають 

високу кореляцію; 

- додаються правила, що майбутнє очікуване зниження відпускної ціни товару, виробленого 

з використанням активу, може вказувати на очікуване технологічне або комерційне старіння 

активу, яке, у свою чергу, може відображати зменшення майбутніх економічних вигід, 

утілених в активі. 

Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське господарство» 

застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці 

поправки: 

- включають плодоносні рослини сферу керівництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи 

таким активам обліковуватися як основні засоби; 

- вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, які використовуються у 

виробництві та постачанні сільськогосподарської продукції, як очікується, більш ніж один 

період; 

- уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО 

41. 

Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» застосовуються для річних періодів, що 

починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни дозволяють в окремій фінансовій звітності 

додатково відображати інвестиції в дочірні компанії, спільні підприємства та асоційовані 

компанії за методом участі в капіталі. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 

асоційовані та спільні підприємства» застосовуються для річних періодів, що починаються з 

або після 1 січня 2016 року. Зміни уточнюють процедури продажу або передавання активів 

інвестора наступним чином: 
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- вимагається повне визнання в фінансовій звітності інвестора доходів і витрат, що 

виникають від продажу або передавання активів, які складають бізнес (як визначено в МСФЗ 

3 «Об'єднання бізнесу»)» 

- вимагається часткове визнання прибутків та збитків, коли активи не являють собою бізнес. 

Ці вимоги застосовуються незалежно від форми правочину. 

Поправки до МСБО 1 застосовуються для річних періодів, що починаються з або 

після 1 січня 2016 року. Зміни стосуються наступного: 

- роз'яснюється, що інформація не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом 

надання несуттєвої інформації; міркування щодо суттєвості стосуються всіх частин 

фінансової звітності, і навіть коли стандарт вимагає спеціального розкриття інформації, 

міркування щодо суттєвості застосовується; 

- роз'яснюється, що частка іншого сукупного доходу від інвестицій в асоційовані компанії та 

спільні підприємства повинна бути представлена в сукупності, як єдина позиція; 

- наведені додаткові приклади можливих способів розподілу приміток. 

Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів 

залежатимуть від активів і зобов’язань, що матиме компанія на дату їх застосування, тому 

визначити їх майбутній вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво 

компанії оцінює можливий майбутній вплив від застосування нових (оновлених) стандартів, 

тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому, на необхідність 

перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартості, та на 

класифікацію і оцінку фінансових активів та зобов’язань компанії. 

 

 

 


