
XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 
з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при 
прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства, є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012 р. згідно з 
МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись 
МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звітнім періодом рік, котрий закінчився 31.12.2012 р. 
З цієї дати фінансова звітність Товариства складається згідно з вимогами МСФЗ, котрі діють на 
дату складання звітності.
Документ, названий звітом про фінансові результати, є в дійсності звітом про прибутки та збитки 
та інші сукупні доходи в значенні, застосовуваним у МСФЗ.
Ця фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу історичної вартості, за 
виключенням переоцінки будівель та пов’язаних з ними елементів інфраструктури, інвестиційної 
нерухомості (детальніше викладено нижче), а також певних фінансових інструментів.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 
Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не завдало суттєвого впливу на 
облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства, а також будь-які 
розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства..
Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані Товариством
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на 
дату випуску фінансової звітності Товариства. Керівництво Товариства планує застосувати всі 
вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. 
Нові стандарти або тлумачення та поправки до них		Дата набуття чинності1 – для річних 
періодів, які починаються на або після
		

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (2014)		1 січня 2018 року
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»		1 січня 2018 року
МСФЗ 16 «Оренда»		1 січня 2019 року
МСФЗ 17 «Страхові контракти»		1 січня 2021 року
Роз’яснення до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 		1 січня 2018 року
Поправки до МСФЗ 2 – Класифікація та оцінка операцій платежів на основі акцій		1 січня 2018 
року

Поправки до МСФЗ – Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років		1 січня 2018 
року

Поправки до МСБО 40 – Передача об’єктів інвестиційної нерухомості		1 січня 2018 року
Поправки до МСФЗ 4 – Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» стосовно МСФЗ 4 
«Договори страхування»		1 січня 2018 року
КТ МСФЗ 22 «Операції в іноземних валютах та виплата авансу»		1 січня 2018 року
КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток»		1 січня 
2019 року
Поправки до МСФЗ 9 – Характеристики передоплати із негативною компенсацією		1 січня 
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2019 року
Поправки до МСБО 28 – Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах		1 
січня 2019 року
Поправки до МСФЗ – Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років		1 січня 2019 
року

Поправки до МСФЗ 10 і МСБО 28 – Продаж або внесення активів між інвестором та його 
асоційованим чи спільним підприємством		Дату набуття чинності має визначити РМСБО2
1	Дострокове прийняття до застосування дозволене для всіх нових стандартів і тлумачень або 
поправок до стандартів. МСФЗ 16 можна прийняти до застосування достроково, якщо також 
застосовується МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».
2	Поправки первісно були випущені у вересні 2014 року із датою набуття чинності із 1 січня 
2016 року. У грудні 2015 року РМСБО перенесла дату набуття чинності поправок на 
невизначений період до тих пір, поки не буде завершений проект дослідження щодо 
застосування методу участі в капіталі.
Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час 
оцінюються управлінським персоналом Товариства.
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