Інформація щодо аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та керiвництву
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ»
Висновок щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровський КПК»
станом на 31 грудня 2012р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», код 00383372, (далi по тексту – ПАТ
«Днiпровський КПК» або Товариство), що додається, яка включає «Баланс» («Звiт про
фiнансовий стан») станом на 31.12.2012р. , «Звiт про фiнансовi результати» («Звiт про
сукупнi доходi»), «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал» («Звiт про
змiни у власному капiталi»), Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик та iншi пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за
рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал в особi Дирекцiї ПАТ «Днiпровський КПК» несе
вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи
помилки.
Вiдповiдальною особою за ведення та результати бухгалтерського та податкового облiку i
звiтностi є директор Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi i наслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПАТ
«Днiпровський КПК» фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю ПАТ «Днiпровський КПК». Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення
модифiкованої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Фiнансова звiтнiсть не включає всi розкриття, що їх вимагає застосовна концептуальна
основа фiнансової звiтностi, а саме: у Примiтках до фiнансової звiтностi не розкрита
iнформацiя про характер вiдносин мiж пов'язаними сторонами, а також iнформацiя про
здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, не наводиться iнформацiя про компенсацiї,
одержанi вiд Товариства провiдним управлiнським персоналом.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ» станом на 31.12.2012 року, його фiнансовий результат та рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на 31.12.2012р., вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на невизначенiсть, що вiдображено в Примiтках до фiнансової
звiтностi пункт 19, пов’язану з результатами судових позовiв щодо нарахувань податкових
зобов’язань за результатами планових перевiрок ПАТ «Днiпровський КПК», поданих ПАТ
«Днiпровський КПК» проти Верхньоднiпровської об’єднаної ДПI Днiпропетровської
областi Державної податкової служби. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми
не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних питань
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах
ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається Рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року за №1360
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
Основнi вiдомостi про емiтента
Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат»
зареєстровано виконавчим комiтетом Верхньоднiпровської районної державної
адмiнiстрацiї, дата первинної державної реєстрацiї 25.06.1991р., серiя та номер свiдоцтва
про державну реєстрацiю А01 669166.
Код за ЄДРПОУ: 00383372
Мiсцезнаходження: 51650, Днiпропетровська обл., Верхньоднiпровський район,
смт.Днiпровське, вул.Островського, буд.11.
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», код 0038372, (далi ПАТ
"Днiпровський КПК" або Товариство), що включає «Баланс» («Звiт про фiнансовий стан»)
станом на 31.12.2012р. , «Звiт про фiнансовi результати» («Звiт про сукупнi доходi»), «Звiт
про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал» («Звiт про змiни у власному
капiталi»), Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за рiк, що
закiнчився 31.12.2012 р.
Обсяг аудиту – вибiркова перевiрка первинних документiв, регiстрiв синтетичного та
аналiтичного облiку, зведених облiкових документiв, що вiдображають господарськi
операцiї Товариства, складених у перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012р.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
До iнформацiї, що перевiрялася, було застосовано такi процедури аудиту: перевiрку,
спостереження, запит i пiдтвердження, обчислення i аналiтичнi процедури.
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу
Управлiнський персонал в особi Дирекцiї ПАТ «Днiпровський КПК» несе
вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи
помилки.
Опис вiдповiдальностi аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного аудиту.
Щодо iншої допомiжної iнформацiї
Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи Товариства, витрати майбутнiх перiодiв в
цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» та в усiх суттєвих
аспектах вiдповiдає МСФЗ.
Iнформацiя щодо зобов’язань Товариства, в цiлому реально вiдображена у фiнансовiй
звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» згiдно з вимогами МСФЗ.
Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi Товариства i в цiлому
вiдповiдає вимогам МСФЗ. Статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю у
встановленi законодавством термiни.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПАТ
«Днiпровський КПК». Результатом дiяльностi Товариства за 2012 рiк є отримання
прибутку в розмiрi 13 077 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року за даними
Звiту про фiнансовий стан (Балансу) перевищує розмiр статутного капiталу ПАТ
«Днiпровський КПК» i вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України.
Iнформацiя щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 ст.41 ЗУ
«Про цiннi папери та фондовий ринок», у звiтностi емiтента ПАТ «Днiпровський КПК»
наведена в повному обсязi.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР
разом з фiнансовою звiтнiстю.
Як зазначено в роздiлi «Опис аудиторської перевiрки», обсяг проведеного нами аудиту
фiнансової звiтностi передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на вибiрковiй основi. Нашої
уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що рiшення щодо
вчинення значних правочинiв Товариством протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012
року, не були прийнятi у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства». Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що вiдповiдно до внутрiшнiх
документiв Товариства посада внутрiшнього аудитора (або служба внутрiшнього аудиту)
не передбачена, що не суперечить Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi» нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази
того, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «Днiпровський КПК» не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-Iнвест", яке дiє на пiдставi Свiдоцтва
про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №3094, виданого рiшенням
Аудиторської Палати України вiд 26 грудня 2002р. №118, термiн чинностi Свiдоцтва
продовжено до 01 листопада 2017 р. (рiшення АПУ вiд 01.11.2012р. №260/3).
Товариство внесено Аудиторською Палатою України до Перелiку аудиторських фiрм,
яких рекомендовано до проведення обов'язкового аудиту (рiшення АПУ вiд 29.09.2011р.
№239/4).
Мiсцезнаходження: 49101, м. Днiпропетровськ, пр-т Пушкiна, буд. 25/27, телефони

(056)732-38-01, (056)732-38-02, mail@audit-inves.ua
Основнi вiдомостi про аудитора
Аудитор – Єльченко Ольга Миколаївна, сертифiкат аудитора серiя „А” №000721 виданий
рiшенням Аудиторської палати України №41 вiд 25.01.1996р., термiн чинностi
сертифiката продовжено – до 25.01.2015р. (рiшення АПУ вiд 24.12.2009р. №209/3).
Аудит проведено на пiдставi умов Договору про надання аудиторських послуг №2512/12А вiд 07.12.2012 року. Дата початку аудиту - 07.12.2012, дата закiнчення аудиту 20.03.2013р.
Додатки:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ «Днiпровський КПК» на 31.12.2012 р.;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2012 рiк;
3. Звiт про рух грошових коштiв ПАТ «Днiпровський КПК» за 2012 рiк;
4. Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2012 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за 2012 рiк
Аудитор,
Директор ТОВ АФ «Аудит-Инвест»
Єльченко Ольга Миколаївна __________________________
20 березня 2013 року
сертифiкат серiя А №000721, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №41 вiд 25.01.1996 р.,
дiйсний до 25.01.2015р.
ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-Iнвест»,
внесено до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням
Аудиторської палати України №118 вiд 26.12.2002 р.,
свiдоцтво №3094
бул. Катеринославський, б.2, оф.616,
тел./факс 732-38-01 (02, 03)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Змiст
1 ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» та його дiяльнiсть
2 Умови, в яких працює Товариство
3 Основнi принципи облiкової полiтики
4 Застосування нових чи змiнених бухгалтерських стандартiв та iнтерпретацiй
5 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
6 Перше застосування МСФЗ
7 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
8 Основнi засоби
9 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
10 Товарно-матерiальнi запаси
11 Грошовi кошти та їх еквiваленти
12 Власний капiтал
13 Позиковi кошти
14 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська

заборгованiсть
15 Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
16 Виручка
17 Фiнансовi витрати
18 Податок на прибуток
19 Умовнi та iншi зобов’язання
20 Управлiння фiнансовими ризиками
21 Управлiння капiталом
22 Чистий прибуток на акцiю
23 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Продовження тексту приміток
1 ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» та його дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» (надалi –
ПАТ «Днiпровський КПК» або Товариство) є повним правонаступником всiх прав та
обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровський крохмалепатоковий
комбiнат», зареєстрованого в установленому законодавством порядку, яке створене та дiє
на пiдставi чинного законодавства України, зокрема: Цивiльного кодексу України,
Господарського кодексу України та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» засновано
згiдно рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Днiпропетровськiй областi на пiдставi розпорядження Голови Верхньоднiпровської
районної ради народних депутатiв вiд 03.08.95 р. № 353/6-р шляхом перетворення
державного пiдприємства «Верхньоднiпровський крохмалепатоковий комбiнат» у
вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно Закону України «Про господарськi товариства» та
Декрету КМУ «Про особливостi приватизацiї майна у агропромисловi комплекси» №51/93
вiд 17.05.1993р. та «Про приватизацiю майна державних пiдприємств та їх структурних
пiдроздiлiв, зданих в оренду» №53-97 вiд 20.05.1993р.
ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» - це пiдприємство по комплекснiй
переробцi кукурудзи на крохмалепродукти, лiдер крохмалепатокового виробництва, який
спроможен повнiстю забезпечувати потреби промисловостi України в крохмалепродуктах.
Основними видами дiяльностi Товариства є виробництво крохмалю та крохмальних
продуктiв, зокрема: патоки, глюкози, крохмалю, олiї.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Товариства: Україна, 51650,
Днiпропетровська область, Верхньоднiпровський район, смт. Днiпровське, вул.
Островського, 11.
Станом на 31 грудня 2012 року середня кiлькiсть працiвникiв в Товариствi складає 1198
чоловiк (на 1 сiчня 2012 року – 1285 працiвникiв).
2 Умови, в яких працює Товариство
Стан свiтового ринку виробництва крохмалю та крохмалепродуктiв є досить стабiльним.
Обсяги виробництва в свiтi щорiчно зростають через зростання попиту на продукти
крохмалю. Крохмаль широко використовується в харчовiй, хiмiчнiй, фармацевтичнiй,
металургiйнiй, машинобудiвнiй i текстильнiй промисловостях. Збiльшення виробництва
спостерiгається за усiма видами крохмалю, при цьому обсяг споживання крохмалю у свiтi
щорiчно збiльшується на 4%. Найбiльшими країнами – виробниками, а отже i iмпортерами
крохмалепродуктiв у свiтi є Китай, Таїланд, США, країни ЄС (Нiмеччина, Францiя, Данiя,
Голландiя), США, Iндонезiя, Бразилiя, Японiя, Iндiя, В'єтнам та Пiвденна Корея.
Найбiльший сегмент на свiтовому ринку натуральних крохмалiв займає кукурудзяний
крохмаль, що пояснюється високим рiвнем крохмалистостi даної культури.
В Українi на виробництвi крохмалю та крохмалепродуктiв спецiалiзується близько 15
заводiв, сукупна потужнiсть яких перевищує 50 тис. т. в рiк. Бiльше 93% виробництва

припадає на 2 пiдприємства, а саме: ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат»
(70 %), ПАТ «Iнтеркорн Корн Просессiнг Iндастрi» (23 % у сукупному виробництвi).
Кукурудзяний крохмаль є основним видом за обсягом виробництва в Українi, його частка
у виробництвi перевищує 90%, i на сьогоднiшнiй день залишається традицiйним лiдером в
споживаннi серед українцiв.
Найбiльшою проблемою галузi залишається моральний та фiзичний знос примiщень,
обладнання та технологiчних процесiв виробництва, якi були успадкованi ще з радянських
часiв i через брак фiнансування майже не зазнавали модернiзацiї. Незважаючи на це,
ринок крохмаловиробництва в Українi вважається досить стабiльним та розвинутим. За
останнi роки спостерiгається тенденцiя впевненого росту обсягiв виробництва, що
пояснюється вдалим врожаєм та збiльшенням попиту на крохмалепродукти як в Українi,
так i в свiтi в цiлому.
Слiд зазначити, що значна частка українських крохмалепродуктiв спрямована на експорт,
адже вiтчизнянi виробники випускають в 1,5-1,7 рази своєї продукцiї бiльше, нiж цього
потребує державний попит. Загальний обсяг експортованого крохмалю та
крохмалепродуктiв досягає 15-20 тис. т. в рiк. В рейтингу найбiльших компанiйекспортерiв українського крохмалю ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» є
лiдером. На його частку по оцiнкам експертiв припадає 40% всього українського експорту
крохмалю. В структурi експорту крохмалю з України в розрiзi країн - отримувачiв домiнує
Росiя, на яку припадає близько 65 % iмпорту українського крохмалю. Бiлорусь також є
вагомим iмпортером з 18% у структурi українського експорту крохмалю. Хоча експорт
крохмалю та крохмалепродуктiв доволi розвинутий, але географiя експорту залишається
доволi вузькою, що пов’язано з введенням високого мита та замкнутiстю Європейського
Союзу до українських крохмалевиробникiв.
Одночасно Україна iмпортує крохмаль з таких країн як Польща, США, Нiдерланди,
Таїланд i Росiя, беззаперечними лiдерами серед яких є Польща та Росiя. У видовiй
структурi iмпорту крохмалю в Україну домiнує пшеничний, картопляний та
модифiкований крохмаль, обсяг iмпорту якого стрiмко зростає через дефiцит ресурсiв для
виробництва в серединi країни. Варто вiдзначити, що цiни на iмпортний крохмаль значно
перевищують цiни вiд нацiонального виробника, на деякi види крохмалю в 1,5 рази, та не
дивлячись на це, Україна скорочує виробництво певних видiв крохмалю, бо не має змоги
конкурувати з зарубiжними виробниками. Крiм того попит на деякi види крохмалю на
українському ринку перевищує пропозицiю, що призводить до постiйного збiльшення
iмпорту даної продукцiї та нажаль виштовхує в кiнцевому пiдсумку вiтчизняних
виробникiв. З цим пов’язана iнiцiатива держдепартаменту посилити порядок ввозу та
пiдвищення мита на iмпорт, щоб забезпечити можливiсть становлення власного
виробництва дефiцитних видiв крохмалю та крохмалепродуктiв.
Що стосується ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», вiн залишається
найбiльшим виробником кукурудзяного крохмалю та крохмалепродуктiв. Свого часу
Товариство займало монополiстичну позицiю у своїй галузi i залишається непохитним
лiдером за обсягами виробництва i на цей час. На сьогоднiшнiй момент ПАТ
«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» не демонструє зниження темпiв та обсягiв
виробництва, що свiдчить про впевненiсть у подальшiй безперервнiй його дiяльностi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») та стосується лише одного суб’єкта
господарювання – ПАТ «Днiпровський КПК».
Товариство веде бухгалтерський облiк у гривнях i складає фiнансову звiтнiсть для
нормативних цiлей вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку в Українi. Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Товариства
вiдповiдно до П(С)БО, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для
представлення згiдно з МСФЗ.

Ця фiнансова iнформацiя загального призначення (далi – фiнансова iнформацiя) станом на
31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк пiдготовлена за вимогою Рiшення
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №981 вiд 22.06.2010 «Про
затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами акцiй та облiгацiй
пiдприємств, якi знаходяться у лiстингу органiзатора торгiвлi, та Порядку заповнення
форм розкриття iнформацiї та змiн до них емiтентами акцiй та облiгацiй пiдприємств, якi
знаходяться у лiстингу органiзатора торгiвлi», що передбачає оприлюднення фiнансової
звiтностi на основi МСФЗ.
Застосованi МСФЗ – це стандарти, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї керiвництво використало всю наявну у
нього iнформацiю, станом на дату випуску цiєї фiнансової iнформацiї, про стандарти та
iнтерпретацiї, а також принципи облiкової полiтики.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство
застосувало обов‘язковi винятки, що стосуються ретроспективного застосування iнших
МСФЗ, та вирiшила використати певнi добровiльнi звiльнення.
Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi. Ця фiнансова iнформацiя загального призначення пiдготовлена
на основi припущення про те, що Товариство продовжуватиме здiйснювати свою
дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. У 2012 роцi Товариство мало грошовi
потоки вiд операцiйної дiяльностi у сумi 17 989 тисяч гривень та отримало чистий
прибуток у сумi 13 077 тисяч гривень. Керiвництво вважає застосування принципу
подальшої безперервної дiяльностi доречним, оскiльки Товариство в минулому
послiдовно демонструвало прибутковi результати дiяльностi i має вiдкритий доступ до
фiнансових ресурсiв. Розрахунок показникiв фiнансового стану свiдчить про незалежнiсть
та автономнiсть функцiонування Товариства вiд позикових коштiв, що пiдтверджує
спроможнiсть Товариства виконувати свої зобов’язання при настаннi їх строку та
здiйснювати основну дiяльнiсть. Так, значення коефiцiєнту фiнансової стабiльностi, що є
вiдношенням власних коштiв до вартостi майна становить 0,62 та 0,66 вiдповiдно на
01.01.2012 та 31.12.2012 при допустимому рiвнi > 0,5. Значення коефiцiєнту покриття
зобов’язань власним капiталом, що є вiдношенням суми короткострокової кредиторської
заборгованостi та довгострокової кредиторської заборгованостi до власного капiталу
дорiвнює 0,6 та 0,51 вiдповiдно на 01.01.2012 та 31.12.2012 при допустимому рiвнi 0,5-1,0.
Ця фiнансова iнформацiя пiдготовлена вiдповiдно до принципу подальшої безперервної
дiяльностi.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Товариства є валюта первинного
економiчного середовища, в якому працює пiдприємство. Функцiональною валютою i
валютою представлення Товариства є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним
обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi звiтнi дати.
Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту
кожного пiдприємства за курсами обмiну НБУ станом на кiнець року, вiдображаються у
звiтi про прибутки та збитки. Перерахунок за ставками на кiнець року не застосовується
до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, у тому числi iнвестицiї в
iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату визначення
справедливої вартостi. Вплив змiн курсiв обмiну на немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються у складi прибуткiв чи збиткiв
вiд змiни справедливої вартостi.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче показанi офiцiйнi
обмiннi курси, встановленi НБУ:

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Валюта 31 грудня 2012 р. Середнiй курс обмiну за 2012 рiк 1 сiчня 2012 р.
10 росiйських рублiв 2,6316 2,5635 2,4953
1 долар США 7,9930 7,9914 7,9898
1 євро 10,5372 10,4177 10,2981
Основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв оцiнюється виходячи з фактичних
витрат на їх придбання, якi включають покупну цiну, у тому числi податки, що не
вiдшкодовуються, i будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в
робочий стан i мiсця для його використання.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї й резерву вiд знецiнення, в випадках де це
необхiдно.
Витрати на реконструкцiю й модернiзацiю капiталiзуються. Технiчне обслуговування,
ремонт i дрiбнi вiдновлення, списуються в мiру їхнього виникнення. Незначнi вiдновлення
включають всi витрати, якi не приводять до пiдвищення технiчних характеристик активiв
за межi свого первiсного потенцiалу. Прибутки та збитки вiд реалiзацiї основних засобiв,
включаються в консолiдований звiт про дiяльнiсть у мiру їхнього виникнення.
На кожну звiтну дату, керiвництво оцiнює наявнiсть будь-яких ознак знецiнення майна,
машин i обладнання. Якщо такi ознаки iснують, по оцiнках керiвництва вiдшкодовується
сума, що визначається як найбiльша зi справедливої вартостi активу за винятком витрат на
продаж i цiнностi його використання. Балансова вартiсть активу зменшується до суми що
вiдшкодовується, i збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про прибутки та збитки.
Амортизацiя. Амортизацiя об'єктiв основних фондiв, нараховується з використанням
прямолiнiйного методу протягом залишкового строку корисної експлуатацiї об'єкта
основних засобiв:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання вiд 10 до 30
вiд 5 до 20
Транспорт вiд 5 до 10
Iншi вiд 3 до 7
Амортизацiя вартостi, термiн служби й метод амортизацiї переглядається i, якщо це
необхiдно, коригується наприкiнцi кожного фiнансового року.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть майна, машин i обладнання, будiвництво
або установку, що ще не завершена.
Зобов’язання за фiнансовим лiзингом. Активи, одержанi в лiзинг, капiталiзуються у складi
основних засобiв з дати початку лiзингу за нижчою зi справедливої вартостi отриманих в
лiзинг активiв i поточної вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв. Кожний лiзинговий
платiж частково вiдноситься на погашення зобов’язання i частково – на фiнансовi витрати
з метою забезпечення постiйної процентної ставки на суму залишку заборгованостi за
фiнансовим лiзингом. Вiдповiднi зобов’язання за лiзингом за вирахуванням майбутнiх
фiнансових витрат включаються до складу позикових коштiв. Процентнi витрати
вiдносяться на прибуток чи збиток протягом строку лiзингу з використанням ефективної
процентної ставки. Активи, придбанi за договором фiнансового лiзингу, амортизуються з
використанням прямолiнiйного методу протягом строку їх корисного використання або
коротшого строку лiзингу, якщо Товариство не має достатньої впевненостi в тому, що
вона отримає право власностi на цей актив на момент закiнчення лiзингу.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються
за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї.
Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої

можна врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре
обiзнаними непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива
вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для
фiнансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. Стосовно активiв та
зобов’язань iз ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Товариство може
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiї iз
ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї
вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї.
Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо
котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на
фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких
вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi
методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що
базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз
фiнансової iнформацiї про об’єкти iнвестування. Застосування методик оцiнки може
вимагати
припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй фiнансовiй iнформацiї загального
призначення iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого
припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми
прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це
витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення
операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi
виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi
сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що
стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не
включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування,
внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв –
мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi
проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому
визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi
витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя
(у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо
такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних
статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної
процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi
грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно
дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у
вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi
фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної
дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають

кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших
змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або
дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента.
Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi
сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як
кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котуються
на активному ринку i виникають тодi, коли Товариство надає грошовi кошти, реалiзує
продукцiю чи надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм тiєї дебiторської
заборгованостi, яка виникає з намiром її продажу негайно чи у найближчому
майбутньому, або яка має котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська
заборгованiсть складаються переважно з кредитiв, дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi, включаючи придбанi кредити
та векселi. Вони включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк
погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до
складу необоротних активiв.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань. Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як
зобов’язання, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових
активiв, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили
свою чиннiсть або
(б) Товариство передало права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або
уклало угоду про передачу, i при цьому
(i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або
(ii) Товариство не передало та не залишило в основному всi ризики та вигоди володiння,
але припинило здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент
не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення
додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань. Товариство припиняє визнання
фiнансового зобов’язання у разi його виконання, анулювання чи закiнчення строку дiї
вiдповiдного зобов’язання.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим
самим кредитором на суттєво вiдмiнних умова або в разу внесення суттєвих змiн до умов
iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове вiдображається
в облiку з визнанням рiзницi у балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та
збитки.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi
створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не
зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi
фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть застосованi
процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або
недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що
дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною

ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума
збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Якщо дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок
резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше
списаних сум кредитується у звiтi про прибутки та збитки.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на
знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи
послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше,
або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде
вiднесений до категорiї необоротних активiв. Аванси, виданi з метою придбання активу,
включаються до складу його балансової вартостi пiсля того, як Товариство отримало
контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає
майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Передоплати списуються на
прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо
iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не
будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i
вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть
запасiв визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї –
це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням
витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi
кошти у касi, депозити до запитання в банках та строковi депозити, первiсний строк яких
не перевищує трьох мiсяцiв, якi не обтяженi будь-якими договiрними зобов’язаннями.
Власний капiтал. Власний капiтал пiдприємства складається зi статутного та резервного
капiталiв та нерозподiленого прибутку. Статутний капiтал Товариства формується за
рахунок внескiв акцiонерiв, що вносяться в оплату придбаних акцiй. Резервний капiтал
формується Товариством шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше нiж 5% вiд
чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку та має бути не менше нiж 15%
вiд статутного капiталу. Метою його створення є покриття збиткiв Товариства та
поступове збiльшення статутного капiталу.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання
облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Процентнi витрати за позиковими коштами на фiнансування
будiвництва основних засобiв капiталiзуються протягом перiоду часу, необхiдного для
завершення та пiдготовки активу до його запланованого використання. Всi iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати. Позиковi кошти та iншi фiнансовi
зобов’язання показуються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у
Товариства є безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за
угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат. Товариство не має додаткових
схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй системi України, що
передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд поточних
загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого
вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Товариство не має програм додаткових виплат

працiвниками пiсля припинення трудової дiяльностi або iнших суттєвих компенсацiйних
програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
Товариство здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю за певних умов.
Зобов’язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв’язку з цим, являє собою поточну
вартiсть зобов’язання за виплатами на звiтну дату.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Визнання доходiв. Дохiд вiд продажу виробленої продукцiї визнається Товариством в разi
ймовiрностi отримання економiчної вигоди внаслiдок здiйснення операцiї, можливостi
достовiрно оцiнити суми доходу та витрат, якi були або будуть понесенi у зв'язку з
операцiєю, а також за умовою передачi покупцевi всiх суттєвих ризикiв та винагород,
пов'язаних з власнiстю на товар. При цьому за Товариством не залишається анi подальша
участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi
ефективний контроль за проданими товарами.
У випадку невизначеностi щодо ймовiрностi отримання Товариством економiчних вигiд
вiд здiйснення операцiї, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже
включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої
ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як
коригування первiсно визнаної суми доходу.
Оцiнка мiри завершеностi операцiї визначається шляхом вивчення виконаної роботи за
звiтний перiод.
Визнання витрат. В основному виробництвi Товариство застосовує попередiльний метод
облiку витрат на виробництво i калькулювання фактичної виробничої собiвартостi
продукцiї, в цехах допомiжного ремонтно-механiчного виробництва – позаказний метод, у
всiх iнших допомiжних цехах – простий метод калькулювання.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та
приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших
податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими
органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших
витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями
виробництва. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних
виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову
продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi
залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва. Змiннi виробничi
накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або
майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва.
Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою,
базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. За базу розподiлу змiнних
та постiйних загальновиробничих витрат прийнято основну заробiтну плату (без доплат i
надбавок) виробничих працiвникiв по всiх цехах комбiнату Товариства, окрiм ТЕЦ. По
ТЕЦ витрати мiж видами виробництва (електричної та теплової енергiї) розподiляються
пропорцiйно витратам умовного палива на виробництво електричної та теплової енергiї.
Адмiнiстративнi витрати розподiляються на основнi види продукцiї (крохмаль, патоку,
глюкозу) пропорцiйно заробiтнiй платi виробничих робiтникiв.
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони
понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю
виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були
понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в

теперiшнiй стан.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої
вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому
вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого
часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi
реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому
вiдбулося сторнування.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати
за позиковими коштами, прибутки/збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв,
прибутки/збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами, процентнi витрати за
зобов’язаннями з пенсiйного забезпечення, знецiнення iнвестицiй для подальшого
продажу та страхування наданих у забезпечення основних засобiв.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до
звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку
iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за
зобов’язаннями.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй iнформацiї податки на прибуток показанi
вiдповiдно до вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi
в дiю станом на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки
та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, якщо
тiльки вони стосуються операцiй, якi вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в
iнших сукупних доходах.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам
або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та
попереднi перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у
складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань
вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений
податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi
активу або зобов’язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток
у результатi операцiї, яка не є об’єднанням компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi
були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як
очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або
зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану
базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує
ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягується
при поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без чiтко
визначеної суми винагороди, та iмпортi товарiв в Україну (крiм випадкiв, чiтко
передбачених законодавством); 0% застосовується при експортi товарiв та вiдповiдних
послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання
товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд

того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на кредит
iз вхiдного ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка
видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв
або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, право на кредит iз вхiдного ПДВ
при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати податку.
Умовнi зобов’язання. Розкриття iнформацiї щодо таких зобов’язань надається, за
винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких зобов’язань є
малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття
iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження пов’язаних з ними
економiчних вигод є iмовiрним.
Прибуток на акцiю. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю визначається
дiленням рiзницi мiж сумою чистого прибутку (збитку) i сумою дивiдендiв на
привiлейованi акцiї на середньорiчну кiлькiсть простих акцiй в обiгу. Середньорiчна
кiлькiсть простих акцiй в обiгу визначається сумою добуткiв кiлькостi простих акцiй в
обiгу протягом певних перiодiв у днях (мiсяцях) та вiдповiдних часових зважених
коефiцiєнтiв. Кiлькiсть простих акцiй в обiгу визначається за даними реєстру акцiонерiв.
4 Застосування нових чи змiнених бухгалтерських стандартiв та iнтерпретацiй
Нижче перерахованi новi стандарти i iнтерпретацiї, якi були опублiкованi i є
обов'язковими для звiтних перiодiв Товариства, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2012
року i якi Товариство ранiше не застосовувало:
• Розкриття iнформацiї – Передача фiнансових активiв – Змiни до МСФЗ (IFRS) 7
(випущенi в жовтнi 2010 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються
1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати)..
Iншi переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, обов'язковi для поточного перiоду.
• Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ», що вiдносяться до високої
гiперiнфляцiї i тi, що усувають посилання на фiксованi дати для деяких обов'язкових та
добровiльних виняткiв, не вплинули на справжню консолiдовану фiнансову звiтнiсть, не
вплинула на фiнансову звiтнiсть.
• Змiна до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток», що вводить спростовне припущення
про те, що вартiсть iнвестицiйної власностi, що вiдображається за справедливою вартiстю,
повнiстю вiдшкодовується за рахунок продажу, не вплинула на фiнансову звiтнiсть.
Опублiковано низку нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi є обов'язковими для рiчних
перiодiв Товариства, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати, i якi Товариство не
приймає достроково:
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка» (набуває
чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2015 року).
• МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (набирає чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року).
• МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (набуває чинностi для рiчних перiодiв,
що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року), замiнює МСБО 31 «Частки у спiльних
пiдприємствах» та ПКТ-13 «Спiльно контрольованi суб'єкти господарювання: негрошовi
внески контролюючих учасникiв".
• МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах
господарювання» (набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1
сiчня 2013 року).
• МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi» (набирає чинностi для рiчних перiодiв,
що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року).
• МСФО (IAS) 27 «Неконсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» (переглянутий в
травнi 2011 року та вступає в силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року або
пiсля цiєї дати)
• МСБО (IFRS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» (переглянутий у 2011 роцi,
набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року).

• Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» у вiдношеннi iншого
сукупного доходу (набуває чинностi для звiтних перiодiв, що починаються з або пiсля 1
липня 2012 р.).
• Змiнений МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» (набуває чинностi для звiтних
перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року).
• «Розкриття - Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» – Змiна до
МСФЗ (IFRS) 7 (випущена в груднi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати).
• Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Змiна до МСФЗ (IAS) 32
(випущена в груднi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2014 або пiсля цiєї дати).
• Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (випущенi в травнi 2012 р.,
набирають чинностi з 1 сiчня 2013 р.). Удосконалення мiстять змiни до п'яти стандартiв.
МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ 1, МСФЗ (IAS) 16, МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 34.
• Змiни до керiвництва щодо перехiдного перiоду, внесенi в МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ
(IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12 (випущенi в червнi 2012 р. i набирають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р.).
• Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi» - «Державнi позики" (випущенi в березнi 2012 року i набирають чинностi з 1
сiчня 2013 року).
• Змiни до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27 - «Iнвестицiйнi компанiї»
(випущенi 31 жовтня 2012 i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2014.
В даний час Товариство дає оцiнку впливу змiнених стандартiв фiнансової звiтностi.
Очiкується, що новi стандарти та iнтерпретацiї суттєво не вплинуть на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
5 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй
iнформацiї. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок,
керiвництво Товариства також використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi
принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй iнформацiї, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року,
включають:
Знецiнення дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення
дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi
на основi аналiзу за окремими клiєнтами. МСБО 39 вимагає робити оцiнку збитку вiд
знецiнення, який розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської
заборгованостi та приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
ефективною процентною ставкою по дебiторськiй заборгованостi. При проведеннi оцiнки
майбутнiх грошових потокiв до уваги беруться такi фактори, як аналiз дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi за строками,
їх зiставлення зi строками кредитування клiєнтiв, фiнансовий стан клiєнтiв та погашення
ними заборгованостi у минулому. Враховуючи поточне економiчне середовище, для
оцiнки очiкуваної дати платежiв, ставки дисконтування та ймовiрностi стягнення пенi,
необхiднi значнi професiйнi судження. Якби фактично повернутi суми були меншими, нiж
за оцiнками керiвництва, Товариство було б змушене облiкувати додатковi витрати на
знецiнення.

Справедлива вартiсть основних засобiв. Товариство вирiшило застосувати звiльнення вiд
вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв, передбаченi МСФЗ 1 для суб’єктiв
господарювання, якi застосовують Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вперше, та
вiдобразило основнi засоби за справедливою вартiстю у своєму звiтi про фiнансовий стан
за МСФЗ. Основнi засоби Товариства були оцiненi незалежними оцiнниками.
Справедлива вартiсть основних засобiв була оцiнена iз використанням амортизованої
вартостi замiни або ринкової вартостi, за її наявностi. При проведеннi оцiнки за цими
методами незалежнi оцiнники застосували такi основнi судження та оцiнки:
• вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (фактичнi витрати,
нещодавно понесенi Товариством, спецiалiзованi довiдники, оцiнки витрат на
спорудження рiзного обладнання тощо);
• визначення порiвняльних даних про вартiсть замiни окремого обладнання, а також
вiдповiдних коригувань, необхiдних для вiдображення вiдмiнностей у технiчних
характеристиках та станi нового та iснуючого обладнання;
• вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi.
Залишковi строки експлуатацiї основних засобiв. Оцiнка строкiв експлуатацiї об’єктiв
основних засобiв вимагає застосування професiйних суджень з урахуванням строкiв
експлуатацiї подiбних активiв у минулому. Товариство одержує майбутнi економiчнi
вигоди вiд активiв переважно у результатi їх використання. Однак такi чинники, як
технiчний та економiчний знос та застарiння часто призводять до скорочення економiчних
вигод вiд активiв. Керiвництво оцiнює залишковi строки експлуатацiї вiдповiдно до
поточного технiчного стану активiв та оцiночного перiоду, протягом якого Товариство, як
очiкується, отримає вигоди вiд їх використання. При цьому враховуються такi основнi
чинники: (а) передбачуване використання активiв; (б) прогнозний знос залежно вiд
експлуатацiйних параметрiв та регламенту технiчного обслуговування; i (в) технiчний або
економiчний знос внаслiдок змiни ринкових умов.
Керiвництво збiльшує суму амортизацiйних вiдрахувань, якщо строки експлуатацiї
активiв є меншими за попередньо оцiненi.
6 Перше застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк буде першою рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдатиме вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк за
МСФЗ є 1 сiчня 2011 року. При пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї Товариство
застосувало МСФЗ 1.
За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї МСФЗ,
чинної для першого року пiдготовки звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. При пiдготовцi
цiєї фiнансової iнформацiї Товариство застосувало вiдповiднi обов’язковi винятки та
добровiльнi звiльнення вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ, якi, як
очiкується, будуть чинними станом на 31 грудня 2012 року:
(a) Звiльнення щодо використання справедливої вартостi в якостi умовної вартостi.
Товариство прийняло рiшення оцiнити свої основнi засоби з використанням справедливої
вартостi як умовної вартостi на дату переходу на облiк за МСФЗ.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1, обов’язковими є такi винятки з ретроспективного
застосування МСФЗ:
(а) Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та
зобов’язання, якi Товариство припинило визнавати до 1 сiчня 2004 року, не визнаються
повторно за МСФЗ. Керiвництво вирiшило не застосовувати критерiї припинення
визнання за МСБО 39 з бiльш ранньої дати.
(б) Облiк хеджування. Товариство не застосовує облiк хеджування.
(в) Неконтрольованi частки. Фiнансова звiтнiсть Товариства не пiдлягає консолiдацiї.
(г) Класифiкацiя оцiнок фiнансових активiв. Товариством проведено оцiнку фiнансових
активiв умовам їх класифiкацiї за амортизованою собiвартiстю з урахуванням фактiв та

обставин, що iснують на 01.01.2011 року.
(д) Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти. Товариство не має похiдних фiнансових
iнструментiв.
Бухгалтерськi оцiнки. Бухгалтерськi оцiнки за МСФЗ на 1 сiчня 2011 року повиннi
вiдповiдати бухгалтерським оцiнкам, зробленим на ту ж дату за НП(С)БОУ, якщо не має
об’єктивного свiдчення, що цi попереднi оцiнки були помилковими.
Остання фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi пiдготовлена станом на 31 грудня 2011
року.
Нижче наведена звiрка, у числовому виразi, впливу переходу вiд облiку за НП(С)БОУ до
МСФЗ:
Звiрка власного капiталу за НП(С)БОУ та власного капiталу за МСФЗ
31 грудня 2011 р. 1 сiчня 2011 р.
Власний капiтал у звiтностi за НП(С)БОУ 214 133 187 547
Коригування за МСФЗ:
(i) Основнi засоби: справедлива вартiсть як умовна вартiсть 205 667 216 115
(ii) Вiдстроченi податки (43 664) (46 278)
(iii)
(iv) Визнання резервiв та нарахувань
Знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi
(2 084)
(13 661)
(1 158)
Власний капiтал за МСФЗ 360 391 356 226
Звiрка прибутку за НП(С)БОУ iз загальним сукупним збитком за МСФЗ
2011 рiк
Прибуток у звiтностi за НП(С)БОУ 26 586
Коригування за МСФЗ:
(i) Донарахування амортизацiї основних засобiв у зв’язку з використанням справедливої
вартостi як умовної вартостi (10 448)
(ii)
(iii)
(iv)
Вiдстроченi податки
Визнання резервiв та нарахувань
Знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi 2 614
(926)
(13 661)
Прибуток за МСФЗ 4 165
6 Перше застосування МСФЗ (продовження)
Рiзницi мiж НП(С)БОУ та МСФЗ були пов’язанi переважно з такими коригуваннями:
(i) Основнi засоби: справедлива вартiсть як умовна вартiсть. При переходi на облiк за
МСФЗ Товариство прийняло рiшення оцiнити бiльшiсть своїх основних засобiв за

справедливою вартiстю на 1 сiчня 2013 року. Ця справедлива вартiсть являє собою умовну
вартiсть активiв та є основою майбутнього нарахування амортизацiї. Сума коригування
балансової вартостi, яка до дати переходу на МСФЗ враховувалася за нацiональними
правилами бухгалтерського облiку, на 31 грудня 2010 року склала 223,298 тис. грн.
(ii) Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований на основi балансової
вартостi активiв та зобов’язань за МСФЗ.
(iii) Визнання резервiв та нарахувань. Товариство не визнавало у своїй фiнансовiй
звiтностi за НП(С)БОУ деякi резерви та нарахування.
(iv) Знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi. Товариство перерахувало суму знецiнення дебiторської заборгованостi.
7 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин,
що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi
цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Ключовий управлiнський персонал представлений 4 особами: Дирекцiєю Товариства (3
чол), головним бухгалтером Товариства. У 2012 роцi вся сума компенсацiї ключовому
управлiнському персоналу була включена до складу адмiнiстративних витрат. Товариство
не має довгострокових компенсацiйних або премiальних програм.
8 Основнi засоби
Iнформацiя щодо змiн у складi основних засобiв, капiтальних iнвестицiях наведена у
роздiлi II та роздiлi III Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за формою 5 (Наказ МФУ
№302 вiд 29.11.2000р.).
Товариство провело незалежну оцiнку своїх основних засобiв станом на 1 сiчня 2013 року.
Вартiсть активiв загального призначення визначалася на основi ринкової вартостi. Бiльша
частина споруд, виробничого та iншого обладнання має вузькоспецiалiзований характер i
рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого
бiзнесу. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому не
проводиться достатня кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних активiв, щоб
можна було визначити справедливу вартiсть на пiдставi ринкової вартостi. Вiдповiдно,
справедлива вартiсть споруд i виробничого обладнання визначалася передусiм на основi
амортизованої вартостi замiни. Цей метод базується на аналiзi вартостi вiдтворення або
замiни основних засобiв, скоригованої на погiршення їхнього фiзичного, функцiонального
або економiчного стану та старiння.
До складу будiвель та споруд включенi активи, якi Товариство утримує на умовах
фiнансового лiзингу. Балансова вартiсть основних засобiв, отриманих за фiнансовою
орендою, на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв складала 47,484 тис. грн. i 52,757 тис. грн.
вiдповiдно.
9 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 38 198 19 469
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 21
Мiнус: резерв на знецiнення (2 792) (1 371)
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 35 413 18 119
Передоплати
Iнша нефiнансова заборгованiсть
9 777
3 061
36 024

Всього нефiнансової дебiторської заборгованостi 12 838 36 024
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi 48 251 54 143
У складi резерву на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi у 2012 роцi вiдбулися такi змiни:
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2012 (1 371) Додаткове знецiнення (1 421) Резерв на знецiнення на 31 грудня 2012 (2 792) Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть 23 091 5 760
Суми, визначенi окремо як простроченi (загальна сума):
- простроченi до 30 днiв 13 096 2 8 072 21
- простроченi вiд 30 до 60 днiв 1 050 3 912
- простроченi до 90 днiв 629 1 427
- простроченi бiльше 90 332 5 298
Прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть 15 107 7 13 709
21
Мiнус: резерв на знецiнення (2 792) - (1 371) Всього 35 406 7 18 098 21
Всi простроченi суми, за якими не створено резервiв на знецiнення, вважаються такими,
що будуть повернутi. Вся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть деномiнована в гривнях та iноземнiй валютi (долар).
10 Товарно-матерiальнi запаси
Iнформацiя щодо змiн у складi товарно-матерiальних запасiв наведена у роздiлi VIII
Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за формою 5 (Наказ МФУ №302 вiд 29.11.2000р.).
У зв’язку зi значним моральним та фiзичним старiнням, а також повною втратою
лiквiдностi деяких товарно-матерiальних запасiв, Товариство провело їх уцiнку станом на
1 сiчня 2013 року. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначалася на основi ринкової
вартостi. Станом на 31грудня 2012року та 1 сiчня 2012 року Товариство не мало запасiв,
переданих як застава для гарантiї зобов’язань.
11 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти
деномiнованi в гривнях та iноземнiй валютi (долар, євро, рублi). Усi кошти на банкiвських

рахунках не простроченi та не знецiненi.
12 Власний капiтал
У 2012 та 2011 р.р. не було змiн у кiлькостi випущених та повнiстю сплачених акцiй
Товариства.
Станом на 31 грудня 2012 р. загальна кiлькiсть оголошених простих iменних акцiй
становить 517 171 236 грн. (2011р.: 517 171 236) з номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Всi оголошенi акцiї були випущенi i повнiстю сплаченi. Всi простi iменнi акцiї мають рiвнi
права при голосуваннi, виплатi дивiдендiв або розподiлу капiталу.
Всi акцiонери мають право на дивiденди та розподiл капiталу у гривнях. У 2012р. не було
заявлено про виплату дивiдендiв.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення щодо
направлення частини суми чистого прибутку, отриманого по результатам роботи 2011
року, в розмiрi 1 329 тис. грн. до Резервного фонду Товариства (Протокол засiдання вiд
20.04.2012р.).
Розподiл акцiй мiж акцiонерами
Найменування
Акцiонера Наявнiсть акцiй на 31.12.2012 року Наявнiсть акцiй на 31.12.2011 року
к-ть Сума, грн. % к-ть Сума, грн. %
1. У власностi держави - - - - - 2. У членiв виконавчих органiв ВАТ - - - - - 3. У осiб, частка яких у статутному фондi не перевищує 5% 6 104 858 1 526 214,5 7,18 6
104 858 1 526 214,5 7,18
4. У осiб, частка яких у статутному фондi перевищує 5%, у т. ч.: 511 066 378 127 766 594,5
98,82 511 066 378 127 766 594,5 98,82
33549199 ПАТ «Закритий не диверсифiкований корпоративний Iнвестицiйний фонд
«Прайм Ессетс Кепiтал» (Україна) 511 066 378 127 766 594,5 98,8196 511 066 378 127 766
594,5 98,8196
13 Позиковi кошти
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Довгостроковi
Зобов’язання з фiнансового лiзингу - 10 915
Всього довгострокових позикових коштiв - 10 915
Поточнi позиковi кошти
Зобов’язання з фiнансового лiзингу 10 915 9 385
Всього поточних позикових коштiв 10 915 9 385
Всього позикових коштiв 10 915 20 300
Строк погашення зобов’язання по фiнансовому лiзингу – протягом 2013 року. Балансова
вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
14 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 76 971 87 792
Зобов’язання за фiнансовим лiзингом 10 915 9 385
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 87 886 97 177

Аванси отриманi 58 089 50 177
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 3 674 3 714
Нарахованi витрати на винагороди працiвникам 1 779 2 028
Вiдрахування на соцiальнi внески 954 1 043
Податок на додану вартiсть - 222
Податок на прибуток 1 145 4 205
Податок на доходи фiзичних осiб 346 395
Ресурснi платежi 46 31
Iнша кредиторська заборгованiсть 3 381 7 685
Всього нефiнансової кредиторської заборгованостi 69 414 69 500
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
157 300 166 677
Уся кредиторська заборгованiсть деномiнована у гривнях та iноземнiй валютi (долар,
євро).
Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
15 Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Iнформацiя щодо виду забезпечення наведена у роздiлi VII Примiток до рiчної фiнансової
звiтностi за формою 5 (Наказ МФУ №302 вiд 29.11.2000р.).
Сума, що визнана в якостi резерву, вiдображає найкращу розрахункову оцiнку витрат, якi
необхiднi на кiнець звiтного перiоду для врегулювання iснуючого зобов’язання.
Загальна сума резерву складається з:
- обов’язкових виплат, передбачених КЗпП, таких як оплата днiв щорiчної вiдпустки,
компенсацiї днiв невикористаної вiдпустки при звiльненнi;
- гарантiйних виплат вiдповiдно до Колективного договору та Положення «Про оплату
працi»: одноразовi заохочення до ювiлейних та пам’ятних дат, одноразова матерiальнi
допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю за вiком, по iнвалiдностi, за власним
бажанням
Забезпечення на виплату вiдпусток створюється щорiчно станом на 31 грудня на пiдставi
даних про середньоденний заробiток працiвникiв та кiлькостi невiдпрацьованих днiв
вiдпустки вiдповiдно до методики розрахунку, що встановлена українським
законодавством. Середньоденний заробiток розраховується виходячи iз середньої
кiлькостi календарних днiв за рiк з урахуванням свят.
16 Виручка
2012 рiк
Реалiзацiя крохмалю власного виробництва 164 687
Реалiзацiя iншої продукцiї власного виробництва 38 129
Надання послуг з переробки давальницької сировини 185 034
Надання iнших послуг 20 642
Реалiзацiя товарiв 57 042
Всього виручки без ПДВ 465 534
17 Фiнансовi витрати 2012 рiк
Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (8 604)

Всього фiнансових витрат (8 604)
18 Податок на прибуток
Iнформацiя щодо компонентiв податкових витрат наведена у роздiлi ХII Примiток до
рiчної фiнансової звiтностi за формою 5 (Наказ МФУ №302 вiд 29.11.2000р.).
1 сiчня 2012 р. Кредитовано/ (вiднесено) на прибуток чи збиток 31 грудня 2012 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Резерв на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi 586 (56) 530
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення 743 (71) 672
Валовий вiдстрочений податковий актив 1 329 (127) 1 202
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (44 993) 5 821 (39 172)
Знецiнення запасiв - (69) (69)
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (44 993) 5 752 (39 241)
За вирахуванням вiдстрочених податкових активiв 1 329 (127) 1 202
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (43 664) 5 625 (38 039)
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до
виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань
для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1
сiчня 2011 року. Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток
пiдприємств буде знижено з 25% до 16% у декiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв.
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року вiдстроченi податковi активи та
зобов’язання оцiнюються iз використанням ставок податку на прибуток, якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли буде реалiзований актив або врегульоване
зобов’язання за ставками оподаткування, якi передбаченi новим Податковим кодексом:
- для розрахунку станом на 01.01.2012 року використовувалася ставка 21%;
- для розрахунку станом на 31.12.2012 року використовувалася ставка 19%.
Вплив змiни ставки податку на прибуток на розрахунок наведено у таблицi нижче:
2012 рiк 2011 рiк
Поточнi податковi витрати згiдно даних декларацiї (4 747) (7 341)
Змiна за рахунок змiни ставки податок на прибуток 4 004 4 158
Змiна за рахунок змiни в сумах податкових та облiкових баз 1 621 (1 544)

Визнано у Звiтi про фiнансовi результати 878 (4 727)
19 Умовнi та iншi зобов’язання
Судовi процедури. Станом на 31 грудня 2012р. Товариство має умовне зобов'язання, яке
виникло внаслiдок донарахувань Верхньоднiпровської ОДПI в Днiпропетроськiй областi
ДПС України зобов'язань за податками та штрафних санкцiй за результатами планових на

позапланових перевiрок на зальну суму 3 591,03 тис. грн. Протягом 2012 року Товариство
виграло чотири позови про визнання незаконними та анулювання податкових
повiдомлень-рiшень за пiдсумками планових та позапланових перевiрок на загальну суму
2 158 тис. грн. Станом на кiнець 2012 року провадження справ по вказаним судовим
процесам ще триває. На даний момент неможливо достовiрно визначити суму можливих
витрат у випадку, якщо справи будуть частково програнi,а також дату остаточного
судового рiшення.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто
змiнюється. Суперечливi положення тлумачаться по-рiзному. Керiвництво вважає, що
його тлумачення є доречним та обґрунтованим i нараховує вiдповiднi резерви на податок
на прибуток та iншi податки на пiдставi цього припущення. Однак неможливо
гарантувати, що податковi органи не оскаржать нарахованi суми.
Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцiй та
дiяльностi Товариства можуть вiдрiзнятися вiд тлумачення керiвництва. Податковi органи
України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та
проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Це передбачає
дотримання вказiвок Вищого арбiтражного суду за справами про ухилення вiд
оподаткування шляхом перевiрки сутностi та комерцiйних пiдстав операцiй, а не лише їх
юридичної форми. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв,
спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання
бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок.
Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувались,
можуть бути оскарженi у майбутньому. У результатi можуть бути нарахованi додатковi
суми податкiв, штрафiв та пенi.
Податковi та митнi органи мають право здiйснювати донарахування, стягувати пеню та
iншi податковi зобов’язання протягом трьох рокiв пiсля закiнчення податкового перiоду.
За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
Гарантiї. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство надало банку гарантiї стосовно
боргових зобов’язань третiх осiб за договорами фiнансового лiзингу. Максимальний
кредитний ризик Товариства за цiєю гарантiєю становив 13 874 тис. гривень (на 1 сiчня
2012 року – гарантiї наданi не були).
20 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв
(кредитного, ринкового, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а
також операцiйних та юридичних ризикiв. Управлiння операцiйними та юридичними
ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та
полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли
одна сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi
внаслiдок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi
реалiзацiї Товариством продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з
контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, показана нижче
за категорiями фiнансових активiв:
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 669 7 186
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
(Примiтка 9) 35 413 18 119
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 36 082 25 305

Керiвництво аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та у
подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає доцiльним
надавати у фiнансовiй iнформацiї данi про строки заборгованостi та iншу iнформацiю про
кредитний ризик. Цю iнформацiю подано у Примiтцi 9.
Ринковий ризик. Товариство наражається на ринковi ризики, якi виникають у зв’язку з
вiдкритими позицiями процентних активiв i зобов’язань, якi великою мiрою залежать вiд
загальних та конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що
може бути прийнятий Товариством, дотримання яких контролюється щоденно. Проте
застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у
випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Валютний ризик. Товариство не має значного валютного ризику.
Ризик процентної ставки. Товариство не має формальної полiтики та процедур з
управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним
для дiяльностi Товариства. Станом на кiнець 2012 року фiнансовi процентнi зобов’язання
Товариства включають останнiй платiж за договорами фiнансової оренди основних
засобiв. Цю iнформацiю подано у Примiтцi 8. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня
2012 року змiна процентних ставок не мала б суттєвого впливу на прибуток або збиток та
капiтал Товариства.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з
труднощами при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями.
Керiвництво здiйснює монiторинг помiсячних прогнозiв грошових потокiв Товариства.
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань станом на 31 грудня 2012 року у
тис. грн. за визначеними в угодах строками погашення. Суми у таблицi аналiзу за
строками – це недисконтованi грошовi потоки за угодами.
До 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 5 458 5 457 10 915
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша фiнансова кредиторська
заборгованiсть (Примiтка 14) 44 945 42 941 87 886
Всього майбутнiх платежiв 50 403 48 398 98 801
21 Управлiння капiталом
Мета Товариства при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi його подальшого
функцiонування як безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток
акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi Товариство не має офiцiйної
полiтики з управлiння капiталом, оскiльки керiвництво оцiнює стратегiю стосовно
управлiння капiталом.
22 Чистий прибуток на акцiю
При обчисленнi базисного прибутку на акцiю в якостi чисельника використано значення
чистого прибутку, отриманого Товариством по результатам дiяльностi за 2012 рiк. В
якостi знаменника використано значення середньозваженої кiлькостi акцiй, якi перебували
в обiгу протягом звiтного року. Подiй щодо викупу або випуску звичайних акцiй протягом
2012 року не вiдбувалося. Iнструментiв таких, якi потенцiйно можуть розбавити базисний
прибуток на акцiю в майбутньому, але не були включенi в обчислення розбавленого
прибутку на акцiю через їх антирозбавляючий вплив у поточних звiтних перiодах
Товариство не має.
23 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Пiсля закiнчення звiтного перiоду до часу опублiкування фiнансової iнформацiї у

фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства не вiдбулося суттєвих подiй, якi вимагали
б коригування пiсля звiтного перiоду сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, або визнання
ранiше не визнаних статей вiдповiдно до вимог МСБО 33.
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