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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. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, 
переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється  визнання  відповідного активу. 

Амортизована сума — це первісна вартість об'єкта основних засобів або переоцінена 
вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу — це 
передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкта основних 
засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того віку і стану, 
у якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого строку корисного використання. 

Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом 
строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. 
Строки корисного використання груп основних засобів подано таким чином (див. табл. 1): 

Таблиця 1. 
Групи основних засобів Строки корисного використання 
Будівлі  10 - 70 років  
Обладнання  2 - 15 років  
Транспортні засоби  3 - 10 років  
Меблі та інші основні засоби  1 - 10 років  
Земля  Нескінченний  

 
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від 
оцінок, зроблених у попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки. 

Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, 
визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, а 
визнається у прибутках і збитках. 

2.3. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи з кінцевими строками використання, придбані в рамках окремих 
операцій, обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом строку 
корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання і метод 
нарахування амортизації аналізуються в кінці кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в 
оцінках відображаються у звітності без перегляду порівняльних показників. Нематеріальні активи 
з невизначеними строками використання, придбані в рамках окремих операцій, обліковуються за 
вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. 

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього 
використання чи вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання 
нематеріального активу, що є різницею між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 
вартістю активу, включається до звіту про сукупні доходи та витрати в момент списання. 

2.4. Фінансові активи та зобов’язання 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі коли і 
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 
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Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням 
обліку за датою розрахунку.  

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

- фінансовий актив, доступний для продажу; 
- інвестиції, утримувані до погашення; 
- дебіторська заборгованість; 
- фінансові зобов’ язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити 

банків. 
     Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’ язання 

Товариство оцінює їх за справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо 
належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за вийнятком дебіторської 
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за 
справедливою вартстю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання 
дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу 
ефективного відсотка. Якшо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення 
корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів.  

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 
балансового вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 
аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 
понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі 
індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є 
icтотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи 
є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають 
інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність 
боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні  зміни у стані платежів 
позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні 
умови у галузі або географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку 
від зменшення корисності зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 
яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 
зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у 
прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується 
за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить вкладення 
будь-яких активів Товариства у цінні папери інших підприємств, статутний капітал інших 
підприємств, облігації  державних та місцевих позик тощо. Їх первісне визнання здійснюється 
за справедливою вартістю з додаванням витрат на проведення операції (комісійні винагороди, 
мито, податки, збори (обов’язкових платежів) та інші витрати, пов’язаних з їх придбанням). 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни 
справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному 
капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення 
корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде 
припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід 
визнавати у прибутку чи збитку. 
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Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, 
доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і 
визнається у прибутку чи збитку. 

Фінансові інвестиції, які не мають ринкового котирування, та справедлива вартість 
яких не може бути надійно оцінена, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від 
знецінення, якщо вони є. Фінансовий інструмент визнається таким що має котирування на 
активному ринку, якщо котирування можна вільно та регулярно отримувати на біржі або від 
іншої організації, при цьому такі котирування є результатом регулярних та реальних угод, які 
здійснюються на ринкових умовах. 

Будь-яка довгострокова фінансова інвестиція, здійснена у інше підприємство, у зв'язку з 
чим Товариство отримує можливість визначати фінансову та господарську політику такого 
підприємства з метою отримання зиску від його діяльності, визнається як інвестиція в дочірнє чи 
асоційоване підприємство (в залежності від ступеню контролю). Облік таких інвестицій 
здійснюється за методом участі в капіталі. 

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та 
векселі що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після 
первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 
ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.  

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. 

2.5. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки  в касі та рахунків у банках. 
2.6. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та 
відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що 
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. 
Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних (або в основному 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, як правило, щодо всіх тимчасових 
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
ймовірності 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. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід i 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. 
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Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

2.7. Забезпечення і резерви  

Товариство створює резерв під ризики діяльності на основі аналізу ймовірностей, резерв 
сумнівних боргів виходячи з платоспроможності конкретних кредиторів.  

2.8. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

Товариство не створює забезпечення на виплату відпусток працівників. 
2.9. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної 
плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 
відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в 
якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  
зароблена відповідна заробітна платня. 

3. Істотні судження у процесі застосування облікової політики 

У процесі застосування облікової політики керівництво ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» 
висловило певні професійні думки стосовно оціночних значень і допущень на 31.12.2014р. Серед 
іншого обговорюється правомірність застосування допущення щодо спроможності вести свою 
діяльність на безперервній основі. 

Нижче наведено ключові допущення щодо майбутнього звітного періоду, а також основні 
джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати 
причиною внесення коригувань до балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного 
звітного періоду. 

 (а) Відкладені податкові активи 

Суми і строки сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень 
керівництва компанії ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» на підставі оцінки майбутньої облікової та 
податкової вартості. 

Відкладені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у 
тій мірі, у якій імовірне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде 
реалізувати ці збитки. Від керівництва вимагається істотне професійне судження при визначенні 
суми відкладених податкових активів, які можна визнати, на основі передбачуваного строку і рівня 
оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування. 

Інвестиції, які враховані за ціною придбання. Керівництво Товариства не може 
оцінити справедливу вартість своїх поточних фінансових інвестицій, які утримуються для 
продажу  з достатнім ступенем надійності. Поточні фінансові інвестиції відображені у звіті на 
31.12.2014р. за вартістю придбання у сумі 9673 тис. грн.  

Протягом 2014 року Товариство  не здійснювало продаж своїх інвестицій у акції. 
 
4. Розрахунки та операції з пов’язаними сторонами. 
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Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона контролюється іншою, знаходяться 
під сумісним контролем з нею, або може значно впливати на іншу сторону при прийнятті 
фінансових рішень або здійснювати над нею сумісний контроль. 

Операцій з пов’язаними сторонами на протязі 2014 року не було. 
Винагорода вищого керівництва за 2014 рік включала заробітну плату на загальну суму – 

85 тис. грн. 
 

5. Основні засоби 

В сумі основних засобів підприємства в 2014 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.): 
Залишок на початок року Залишок на кінець року Групи основних засобів 

первісна (переоці- 
нена) вартість 

знос 
Нараховано 

амортизації за 
рік 

первісна (переоці- 
нена) вартість 

знос 

Машини та обладнання 31 17 3 31 20 
Товариство протягом звітного періоду придбання та реалізацію основних засобів не 

здійснювало. 
Станом на 31 грудня 2014 року основні засоби призначені для продажу відсутні. 
Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку 

корисного використання об’єктів. Зміна методу визначення амортизації відсутня. 
6. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності 
згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи» з використанням моделі оцінки за собівартістю. Після 
первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за собівартістю за вирахуванням будь-
якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від знецінення. 

В сумі нематеріальних активів в 2014 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.): 
Залишок на початок 

року 
Вибуло за рік Залишок на кінець року Групи нематеріальних активів 

первісна 
(переоці- 
нена) 

вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первісна 
(переоці- 
нена) 

вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

Нараховано 
амортизації 

за рік 
первісна 
(переоці- 
нена) 

вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

Інші нематеріальні 
активи 

14 10 6 6 3 8 7 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється щомісяця прямолінійним 
методом виходячи з терміну корисного використання. 

 
7. Поточні фінансові інвестиції 

На початок року На кінець року Найменування показника довгострокові поточні довгострокові поточні 
Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 

- - 
- - 

акції - 9379 
- 9673 

облігації - - 
- - 

інші -  
 - 

 
Керівництво Товариства не може оцінити справедливу вартість своїх інвестицій, які 

утримуються для продажу з достатнім ступенем надійності. Поточні фінансові інвестиції 
відображені у звіті за вартістю придбання.  
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Протягом 2014 року Товариство  не здійснювало продаж належних йому акції. 
 
8. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня 2014р. грошові кошти мали наступну структуру (тис. грн..): 

Найменування показника  На кінець звітного 
періоду  

На початок 
звітного періоду  

Каса  - - 
Поточний рахунок у банку  51 74 
Інші рахунки в банку (депозити, акредитиви, 
чек. книжки)  

 30 

Грошові кошти в дорозі  - - 
Еквіваленти грошових коштів  - - 
Разом 51 104 
в т.ч. грошові кошти  у банках, що мають 
Рейтинг ВВВ 

51 104 

 

Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Монетарні активи та 
зобов’язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ 
станом на кінець відповідного періоду. Прибутки та збитки, які виникають у процесі такого 
перерахунку включаються до складу прибутків або збитків за звітний період. Не монетарні статті 
не перераховуються за курсами на кінець року. Вони оцінюються по первісній вартості. Не 
монетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, включаючи 
інвестиції в інструменти капіталу, перераховуються за курсами обміну на дату визначення 
справедливої вартості. Вплив зміни курсу на не монетарні статті, які оцінені за справедливою 
вартістю в іноземній валюті, враховуються у складі прибутку або збитку від зміни справедливої 
вартості. 

Основні курси обміну, які були використані при підготовці цієї фінансової звітності, були 
наступними:  

Валюта 01.01.2014р., грн. 30.12.2014р., грн. 
Долар США 7,993 15,7686 
Євро 11,0415 19,2329 
 

9. Склад статей звіту про рух грошових коштів за 2014р.:  

- «Інші надходження» (код рядка 3095) - 1 тис. грн. (надходження коштів від 
Центрального депозитарію на виплату дивідендів клієнту - депоненту);  

- «Інші витрачання» (код рядка 3190) - 1 тис. грн. (штрафні санкції, комісійна винагорода 
за брокерське обслуговування, виплата отриманих від Центрального депозитарію коштів 
(дивідендів) клієнту - депоненту). 

10. Дебіторська заборгованість 

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Товариства, у 
суттєвих сумах відповідає її балансовій вартості. 

До складу дебіторської заборгованості, яка відображена в балансі, відноситься: 
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 7 тис. 

грн. (за виключенням резерву сумнівних боргів – 8 тис. грн.) 

- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 19 тис. грн.. 

Резерв сумнівних боргів розрахований виходячи з фактора сумнівності 100% 
заборгованості зі строком непогашення більше одного року. 
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Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.  

На 31 грудня дебіторська заборгованість є безвідсоткова і погашається в ході звичайної 
господарської діяльності Товариства. 

У 2014р. збитки на формування резерву у сумі 8 тис. грн., та списана безнадійна 
заборгованість у сумі 2 тис. грн., були визнані у складі інших операційних витрат. 

11. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2014 року Статутний капітал Товариства становить 7040 тис. 
грн. Статутний капітал повністю сплачений.  

 
12. Резервний капітал 
 
Згідно зі ст. 9.2 Статуту для відшкодування збитків створюється резервний фонд у розмірі 

не менше 25% Статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від 
чистого прибутку щорічно.  

За 2014 рік відрахування до резервного капіталу складає 9 тис. грн. 
 
13. Нерозподілений прибуток 
 
Станом на 31.12.2014р. нерозподілений прибуток складає 2146 тис. грн. 
 
У 2014 році було проведено коригування нерозподіленого прибутку на початок періоду на 

суму 16 тис. грн. 
 Причини коригування:  
- нараховані відстрочені податкові активи, які виникли в 2011 році, для можливості 

подальшого визначення податкових різниць. 
 
14. Довгострокові зобов’язання. 
 
Станом на початок та на кінець 2014 року  довгострокових зобов’язань не було. 
 
15. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 

заборгованість  
 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша 

кредиторська заборгованість мали наступну структуру (в тис. грн.): 
 31.12.2013 31.12.2014 

Отримані передплати 32 49 

Заборгованість за основною діяльністю 2 - 

Заборгованість за розрахунками з бюджетом 81 61 

Інші поточні зобов’язання 94 48 

Всього кредиторська заборгованість за основною 
діяльністю та інша кредиторська заборгованість 

209 158 

 
У 2014 р. було списано кредиторську заборгованість на суму 9 тис. грн., та визнано у 

складі інших операційних доходів. 
Прострочена кредиторська заборгованість на дату балансу відсутня. 
 
16. Інші фінансові активи та зобов'язання 

Отримання і погашення позик: ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» станом на 31 грудня 2014р. 
позик та кредитів не має. 
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17. Доходи та витрати 
 

(в тис. грн.) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
В тис. грн. За 2014 рік 
Доходи від надання послуг 973 
Всього виручка 973 
 
Інші операційні доходи 
В тис. грн. За 2014 рік 
Дохід від операційної курсової різниці 8 
Відшкодування раніше списаних активів 9 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 9 
Всього операційних доходів 26 
 
 Адміністративні витрати 
В тис. грн. За 2014 рік 
Матеріальні витрати 11 
Витрати на адміністративний персонал, 

включаючи податки на заробітну плату 
260 

Амортизація основних засобів 7 
Інші витрати 341 
Всього адміністративні витрати 619 
 
Інші операційні витрати 
В тис. грн. За 2014 рік 
Сумнівні та безнадійні борги  10 
Втрати від операційної курсової різниці 2 
Інші витрати 10 
Всього інші операційні витрати 22 
 
 
Інші фінансові доходи 
В тис. грн. За 2014 рік 
Відсотки одержані 4 
Всього фінансові доходи 4 

 
18. Відстрочені податкові активи 
 
Сума відстроченого податку була розрахована на основі ставок, враховуючи період, в 

якому відкладений податок буде реалізований. 
(в тис. грн.) 

ВПА На 01.01.2014 р. На 31.12.2014 р. 
Аванси отримані до 01.04.2011р. і не погашені на 
кінець звітного періоду 

16 8 

 
19. Податкові різниці 

(в тис. грн.) 
Податкові різниці Вплив постійних 

податкових різниць 
Вплив тимчасових 
податкових різниць 

збільшення +, 
зменшення - 
 

Доходи: +50 
від реалізації 
продукції, товарів, 
робіт послуг 

 +42  



                                                                                                                                 
10 

Інший операційний 
дохід 

+8   

Витрати -27 
Інші операційні 
витрати 

-27   

Разом + 23 
 
Узгодження фінансового результату та податкового прибутку за 2014 рік.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 362 
Результат впливу податкових і постійних різниць -23 
Податковий прибуток 339 
 

Доходи Товариства оподатковуються за ставкою 18%. 
 

20. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 
 
Правка до МСФЗ 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки - Відшкодування 

активів, які лежать в основі відстрочених податків».  
Правки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «удосконалення 

вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання». 
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції). 
Рада по МСФЗ випустила декілька правок до МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або 

фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності 
активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних 
звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансовий стан, 
фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство. 

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у 
редакції 2011року). 

У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність» та 
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 
отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер 
містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до 
інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка 
діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплинула на фінансовий стан, 
фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою». 
Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні 

використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про 
державну допомогу» перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату 
переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, 
будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє 
для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та 
зобов’язань» 
Відповідно до цих правок Товариство зобов’язане розкривати інформацію про права на 

здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). 
Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу 
договорів про взаємозаліки на фінансовий стан Товариства. Правка діє для річних звітів, 
починаючи з 1 січня 2013р. 

 
21. Ризики 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні 
допускає різні трактування та часто змінюється. Контролюючі органи можуть оскаржувати 
трактування цього законодавства керівництвом Товариства та його застосування у процесі 
діяльності Товариства, та існує ймовірність того, що операції та діяльність, по яким в минулому не 
було спорів між Товариством та контролюючим органом, можуть стати спірними. У результаті чого 




