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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Випуск фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджено керівництвом Товариства 24.02.2019р.
Приватне акціонерне товариство «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (надалі – ПрАТ «Дніпровський
КПК» або Компанія) є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», зареєстрованого в установленому законодавством порядку, яке
створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства».
Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» було засновано згідно рішення
регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області на підставі
розпорядження Голови Верхньодніпровської районної ради народних депутатів від 03.08.95 р. № 353/6-р
шляхом перетворення державного підприємства «Верхньодніпровський крохмалепатоковий комбінат» у
відкрите акціонерне товариство, згідно Закону України «Про господарські товариства» та Декрету КМУ «Про
особливості приватизації майна у агропромислові комплекси» №51/93 від 17.05.1993р. та «Про приватизацію
майна державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» №53-97 від 20.05.1993р.
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Компанії: Україна, 51650, Дніпропетровська область,
Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Олександра Островського, 11.
Станом на 31 грудня 2018 року середня кількість працівників в Компанії складає 768 працівників (на 1 січня
2018 року – 799 працівників).
ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» - це підприємство по комплексній переробці кукурудзи на
крохмалепродукти, лідер крохмалепатокового виробництва, який має можливість повністю забезпечувати
потреби промисловості України в крохмалепродуктах. Основними видами діяльності Компанії є виробництво
крохмалю та крохмальних продуктів, зокрема: патоки, крохмалю, олії (див. Примітку 4). Інформація щодо
відносин Компанії з іншими пов’язаними сторонами наведена у Примітці 18.
3

СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

2.1. Основа підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») в
редакції, затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), є звітністю
загального призначення та стосується лише одного суб’єкта господарювання - ПрАТ «Дніпровський КПК».
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за
виключенням запасів, які відображені за найнижчою з двох оцінок – собівартістю або чистою вартістю
реалізації.
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова
інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі («тис. грн.»), якщо не
вказано інше. В фінансовій звітності наведена порівняльна інформація за попередній період.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою
діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення
зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Відповідно
до
офіційних
даних
Державної
служби
статистики
України
та
Мінфіну
(https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/), кумулятивний рівень інфляції за трирічний період,
включаючи 2016, 2017 та 2018 роки не перевищує 100%, тобто відсутні передумови для виникнення питання
щодо проведення перерахунку фінансової звітності за 2017 рік згідно з МСБО 29.
Економіка України у 2018 році розвивалася за відсутності значних потрясінь. Основними ж змінами, які більменш вплинули на економічний розвиток, були наступні.
Вперше з моменту кризи банківський сектор став і залишається прибутковим. Також зросли податкові
надходження. З іншого боку, це зростання було більше викликано інфляційними процесами в країні і
збільшенням заробітних плат. Це вплинуло на розширення податкової бази та, відповідно, податкових
надходжень1.
1 http://icps.com.ua/ekonomichni-pidsumky-ta-perspektyvy-ukrayiny-prohres-rehres-chy-status-kvo/

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень

Аналіз даних Держстату України про динаміку складу ВВП, обчисленого за виробничим методом, свідчить, що
у 2018 р. зростання українського ВВП було пов’язано зі зростанням, хоча і вельми різними темпами, у таких
ключових сферах вітчизняної економіки, як промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і
торгівля2. Основними промисловими групами, які у 2018 р. забезпечили процес промислового зростання в
Україні, було виробництво інвестиційних товарів і енергії. Зростання вітчизняного аграрного сектору
відбувалося за рахунок сільськогосподарських підприємств. Загалом рушійною силою розвитку вітчизняного
сільського господарства у 2018 р., як і раніше, лишалося експортно - орієнтоване виробництво продукції
рослинництва (зернових та олійних культур) у сільськогосподарських підприємствах, особливо великих.
Українська економіка не досягла значних результатів у 2018 році та залишається вразливою до зовнішніх
негативних чинників наступних років. За джерелами свого походження загрози та ризики для розвитку
української економіки у 2019 р. і на подальшу перспективу можна розділити на внутрішні й зовнішні. Хоча
найімовірніше їхній вплив на розвиток ситуації в Україні може поєднуватися в різних комбінаціях. Ризики 2019
року:


сповільнення зростання ВВП 2019 року через нижчі темпи зростання світової економіки та спрямування
значних обсягів коштів на виплати за боргами. За консенсус-прогнозом Міністерства економічного
розвитку й торгівлі, зростання ВВП України у 2019 р. також оцінюється на рівні 3 %. За оцінками НБУ,
імовірно, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2019–2020 рр. залишиться
близьким до 2,5–3 % ВВП, тож пов’язані із цим ризики будуть помірними;



підвищення прискорення інфляції через підвищення цін на газ для населення та відповідний перегляд
тарифів на опалення та гарячу воду. Основними чинниками, що стримують розвиток підприємств,
залишаються занадто високі ціни на енергоносії, а також сировину й матеріали;



однією з головних внутрішніх загроз стабільному розвитку української економіки у 2019 р., на думку
багатьох експертів, буде цьогорічний «виборчий марафон»: вибори Президента і Верховної Ради
України. Передвиборча кампанія може привести до підвищення соціальних стандартів за браком
достатнього економічного зростання.



еміграція залишається однією з основних проблем України останнього часу;



значний вплив на розвиток національної економіки справляють очікування підприємців. Так, очікується
зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, високий рівень ділової активності, нижча
інфляція та посилення девальваційних процесів. Очікування населення й підприємців щодо перспектив
економічного розвитку в Україні на 2019 р. можна охарактеризувати як обережно-оптимістичні. Це, у
свою чергу, через систему зворотних зв’язків, сприятиме зростанню вітчизняної економіки в найближчій
перспективі.



за оцінками фахівців НБУ, зовнішньоекономічні ризики для України посилилися через уповільнення
зростання економік країн – торгових партнерів, жорсткіші фінансові умови для більшості економік, що
розвиваються, а також наслідки торговельних воєн.

Загалом, ймовірні зміни внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних і військово-політичних чинників дають
відповідні підстави очікувати на відносно плавні зміни в майбутній динаміці української економіки.
Керівництво Компанії вживає необхідних заходів з підтримки стабільного економічного становища і розвитку
Компанії в сучасних умовах, що склалися в бізнесі і в економіці.
Зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку подій існує, але оцінити ступінь впливу на вартість
активів Компанії на дату звітності не є можливим. Економічна стабільність буде в значній мірі залежати від
ефективності фіскальних та інших заходів, які здійснюються Урядом, і не існує чіткої уяви, які заходи буде
ухвалювати український Уряд у зв'язку з існуючою економічною ситуацією.
Неможливо оцінити ефект, який може виявити зміна сценарію розвитку України внаслідок непередбачуваних
факторів, наприклад, у випадку масштабної російської військової агресії, яка у 2019 р. за оцінками поки що є
малоймовірною, на ліквідність та дохід Компанії, включаючи вплив її на операції зі споживачами й
постачальниками.
Пов'язана з економічною ситуацією потенційна невизначеність, безпосередній вплив якої на даний момент не
може бути встановлено, на думку керівництва продовжує існувати.
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
2 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4057:perspektivi-vitchiznyanoji-ekonomiki-v-2019rotsi&catid=8&Itemid=350
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2.2. Огляд суттєвих положень облікової політики
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій
фінансової звітності.
Класифікація активів як оборотних
короткострокових і довгострокових

і

необоротних

та

класифікація

зобов'язань

як

Компанія представляє активи та зобов'язання у Звіті про фінансовий стан з розбивкою на оборотні /
необоротні і короткострокові / довгострокові. Актив класифікується в якості оборотного в наступних випадках:
- актив передбачається реалізувати, або він призначений для продажу чи використання в ході звичайного
операційного циклу;
- актив переважно призначений для торгівлі;
- актив передбачається до реалізації протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду, або
- актив являє собою грошові кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків, коли його заборонено
обмінювати або використовувати для погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців
після закінчення звітного періоду.
Усі інші активи класифікуються як необоротні.
Зобов'язання класифікується як короткострокове в наступних випадках:
- зобов'язання передбачається погасити в ході звичайного операційного циклу;
- зобов'язання призначено головним чином для торгівлі;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду, або
- Компанія не має безумовного права відкласти погашення цього зобов'язання на строк як мінімум
дванадцять місяців після закінчення звітного періоду.
Компанія класифікує інші зобов'язання в якості довгострокових. Відкладені податкові активи та зобов'язання
класифікуються у складі необоротних активів і довгострокових зобов'язань.
Інформація по сегментах
Господарський сегмент є групою активів і операцій, задіяних у наданні товарів або послуг, які схильні до
ризиків і можуть приносити прибутки, що відрізняються від ризиків і прибутків інших господарських сегментів.
Географічний сегмент задіяний в наданні товарів або послуг в межах конкретного економічного середовища,
які схильні до ризиків і можуть приносити прибутку, що відрізняються від ризиків і прибутків сегментів, які діють
в інших економічних умовах.
Для цілей управління Компанія виділяє наступні основні звітні операційні сегмента:


продаж крохмалю та іншої продукції власного виробництва,



продаж товарів,



надання послуг з переробки давальницької сировини.

Доходами сегмента є доходи, які безпосередньо можуть бути віднесені до діяльності даного сегмента, тільки з
урахуванням продажів зовнішнім покупцям, без віднесення операцій між сегментами.
Витратами сегмента є витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до діяльності даного сегмента –
собівартість продукції і послуг. У собівартість послуг включається сума прямих витрат, понесених при
переробці давальницької сировини (матеріали, заробітна плата робітниками і т.д.) і частки розподілених
загальновиробничих витрат, що припадає на послугу з переробки давальницької сировини
Основні засоби
Вартість придбаного об'єкта основних засобів визнається як актив та капіталізується у балансі, лише якщо:


існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з предметом, будуть надходити до
суб'єкта господарювання, та



вартість активу може бути надійно оцінена та складає більше 6 тис.грн.
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Первісна вартість основних засобів оцінюється виходячи з фактичних витрат на їх придбання, які включають
покупну ціну, у тому числі податки, що не відшкодовуються, і будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з
приведенням активу в робочий стан і місця для його використання. Крім того, суттєві позикові витрати,
безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом основного кваліфікованого активу,
капіталізуються як частина вартості активу.
Собівартість замінюваної частини об’єкта визнається у балансовій вартості, коли витрати на неї понесені,
якщо задовольняються критерії визнання. Балансову вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють
визнавати.
При необхідності заміни значних компонентів обладнання через певні проміжки часу, Компанія окремо
амортизує їх на підставі відповідних індивідуальних термінів корисного використання. Аналогічним чином, при
проведенні істотного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних
засобів як заміна обладнання, якщо виконуються критерії визнання.
Після первісного визнання основні засоби відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням
накопиченої амортизації й резерву від знецінення. Керівництво Компанії регулярно оцінює, чи є ознаки того,
що актив може бути знеціненим. Оцінка проводиться щорічно або частіше, якщо виникають ознаки того, що
актив знецінився. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. У подальшому
переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці
балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного
періоду.
Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки,
що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансовий стан, крім тієї частини, в якій вона
відновлює суму зменшення вартості від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або
збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка
безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і
відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних
засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб
балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.
Дооцінку, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, Компанія прямо переносить до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизація об'єкту розпочинається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений
до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом. На практиці це означає, що амортизація починається з початку наступного періоду
(місяця) після введення активу в експлуатацію, що підтверджується оформленням акту введення об’єкта в
експлуатацію.
Амортизація об'єктів основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу протягом
залишкового строку корисної експлуатації об'єкта основних засобів В місяці вибуття активу амортизація
нараховується із розрахунку як за повний місяць.
Строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів визначається по окремих одиницях, з урахуванням
характеру активу та пов'язаної з ним господарської діяльності. При визначенні строку корисного використання
активу враховуються такі чинники:






очікуваний термін використання активу Компанією,
очікуваний фізичний знос, який залежить від операційних факторів, таких як кількість виробничих змін,
для яких використовується актив, програма ремонту та технічного обслуговування, а також догляд та
обслуговування активу у випадку простою,
технічне виснаження, що виникає в результаті змін або покращень у виробництві або внаслідок зміни
ринкового попиту,
юридичні або аналогічні обмеження використання активу, такі як термін дії відповідної оренди.

Орієнтовні строки корисного використання є такими:
Група основних засобів
Будівлі та споруди

Строки експлуатації (у роках)
від 10 до 30

Машини та обладнання

від 5 до 20

Транспорт

від 5 до 10
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Інші

від 3 до 7

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного фінансового року та корегуються в міру необхідності.
Витрати на реконструкцію й модернізацію капіталізуються. Технічне обслуговування, ремонт і дрібні
відновлення, списуються на витрати поточного періоду в місяці їхнього виникнення. Незначні відновлення
включають всі витрати, які не приводять до підвищення технічних характеристик активів за межі свого
первісного потенціалу.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об'єкта
основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання, та амортизується на протязі строку оренди,
використовуючи принцип пріоритету змісту над формою. При достроковому розірванні договору оренди
балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана на
витрати поточного періоду.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не
очікується отримання економічних вигід. Дата вибуття – це дата, коли втрачено контроль над активом.
Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та
балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання
активу припиняється.
Незавершене будівництво являє собою вартість майна, машин і обладнання, будівництво або установку, що
ще не завершена та не є придатною до використання у запланованих цілях. До вартості незавершеного
будівництва також відносяться суми авансів, перерахованих постачальникам за основні засоби.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі
ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від
знецінення (якщо такий має місце).
Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива вартість активу за
вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування
визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів і, в
основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова
вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого
зменшилася і списується до вартості відшкодування (шляхом збільшення суми накопиченої амортизації). При
оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу.
Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих
категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася. Принцип суттєвості
застосовується при визначенні того, чи слід визнати збитки від зменшення корисності.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності
більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування.
Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна
в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього
визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до
очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від
зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після
такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати
переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі
протягом строку корисної служби.

Нематеріальні активи
Нематеріальний актив визнається, якщо:


він може бути ідентифікований, що означає:

a) актив може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від компанії і продати,
передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом,
ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має компанія намір зробити це, або
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б) актив виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути
передані або відокремлені від компанії або ж від інших прав та зобов’язань;


компанія контролює актив, тобто має повноваження отримувати майбутні економічні вигоди, що
надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід;



очікуються надходження майбутніх економічних вигід до компанії під час його використання.

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині
Компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати
відображаються у звіті про прибутки та збитки за період, в якому вони виникли.
Строк корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним.
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього терміну та
оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки зменшення корисності нематеріального активу. Термін та
метод амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються
як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного терміну корисного використання або
передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, втілених в активі, змінюють термін або
метод амортизації відповідно і враховуються як зміна облікових оцінок. Витрати по амортизації нематеріальних
активів з обмеженим строком корисного використання визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій категорії
витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на
знецінення щорічно окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові кошти. Строк корисного використання
нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення
того, наскільки прийнятно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним строком
корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання - з невизначеного
на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі.
Визнання нематеріального активу припиняється при його вибутті (тобто на дату, на яку його отримувач
отримує контроль), або коли від його використання або вибуття не очікується ніяких майбутніх економічних
вигод. Прибуток або збиток, що виникає в результаті припинення визнання активу (розраховані як різниця між
чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою вартістю активу), включається до звіту про
прибуток або збиток.
Торгові марки й ліцензії
Торгові марки та ліцензії відображаються за первісною вартістю. Ліцензії мають обмежений в часі строк
корисного використання і відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Величина
амортизації розраховується методом рівномірного списання як розподіл вартості торгових марок і ліцензій
протягом усього розрахункового терміну їх корисного використання.
Комп’ютерне програмне забезпечення
Придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення капіталізуються в частині понесених витрат на
придбання і установку конкретного програмного забезпечення. Ці витрати амортизуються протягом всього
розрахункового терміну корисного використання в тому випадку, якщо Компанія набуває право на поширення
такого програмного забезпечення, в іншому випадку витрати на придбання визнаються витратами того періоду,
в якому були понесені.
Витрати, пов'язані з розробкою або підтримкою комп'ютерних програм, враховуються у складі витрат по мірі
виникнення. Витрати, безпосередньо пов'язані з розробкою окремо взятого індивідуального програмного
продукту, який буде контролюватися Компанією й від використання якого, ймовірно, буде отриманий дохід, що
перевищує собівартість протягом періоду більш ніж один рік, враховуються у складі нематеріальних активів.
Витрати, пов'язані з розробкою програмного забезпечення, включають витрати на заробітну плату фахівців з
розробки програмного забезпечення і відповідну частину накладних витрат, що розподіляються.
Витрати на розробку програмного забезпечення для ПК, визнані як активи, амортизуються протягом усього
розрахункового терміну їх корисного використання.
Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою можливою ціною продажу.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
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Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім
тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами), а також з витрат
на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.



Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва. Вони
також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що
виникають при переробці матеріалів у готову продукцію.

Витрати, понесені при доставці кожного продукту до місця призначення і приведення його в належний стан,
враховуються таким чином:
-

сировина і матеріали: витрати на покупку за методом ФІФО (перше надходження - перший відпустку);

-

готова продукція і незавершене виробництво: прямі витрати на матеріали і оплату праці, а також
частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужності, але не
включаючи витрати за запозиченнями.

Чиста можлива ціна продажу визначається як розрахункова ціна продажу в ході звичайної діяльності за
вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва і розрахункових витрат на продаж.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, базується на аналізі змісту угоди на
дату початку орендних відносин. Угода є орендою або містить ознаки оренди, якщо виконання угоди залежить
від використання конкретного активу (або активів), і право на використання активу або активів в результаті
даної угоди переходить від однієї сторони до іншої, навіть якщо цей актив (або ці активи) не вказується (не
вказуються) в угоді.
Компанія як орендар
Оренда класифікується на дату початку орендних відносин в якості фінансової або операційної. Оренда, за
якою до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням, класифікується як
фінансова оренда.
Активи, одержані в фінансовий лізинг, капіталізуються у складі основних засобів з дати початку лізингу за
справедливою вартістю орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - за теперішньою вартістю
мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між витратами по фінансуванню і
зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб була отримана постійна процентна
ставка на непогашену суму зобов'язання. Витрати по фінансуванню відображаються безпосередньо в звіті про
прибуток або збиток. Відповідні зобов’язання за фінансовим лізингом за вирахуванням майбутніх фінансових
витрат включаються до складу позикових коштів.
Орендований актив амортизується протягом строку корисного використання активу. Однак, якщо відсутня
обґрунтована впевненість в тому, що до Компанії перейде право власності на актив в кінці терміну оренди,
актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання
активу і термін оренди.
Операційна оренда визначається як оренда, відмінна від фінансової оренди. Платежі по операційній оренді
визнаються як операційні витрати в звіті про прибуток або збиток прямолінійним методом протягом усього
терміну оренди.
Компанія як орендодавець
Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням активом,
класифікується як операційна оренда. Орендний дохід, що виникає, враховується лінійним методом протягом
терміну оренди та включається до виручки з іншої операційної діяльності в звіті про прибутки або збитки,
зважаючи на операційний характер. Первісні прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної
оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду активу та визнаються протягом терміну
оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовна орендна плата визнається в складі виручки з іншої
операційної діяльності в тому періоді, в якому вона була отримана.
Зобов’язання за фінансовим лізингом
Активи, одержані в лізинг, капіталізуються у складі основних засобів з дати початку лізингу за нижчою зі
справедливої вартості отриманих в лізинг активів і поточної вартості мінімальних лізингових платежів. Кожний
лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов’язання і частково – на фінансові витрати з метою
забезпечення постійної процентної ставки на суму залишку заборгованості за фінансовим лізингом. Відповідні
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зобов’язання за лізингом за вирахуванням майбутніх фінансових витрат включаються до складу позикових
коштів.
Активи, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються з використанням прямолінійного методу
протягом строку їх корисного використання або коротшого строку лізингу, якщо Компанія не має достатньої
впевненості в тому, що вона отримає право власності на цей актив на момент закінчення лізингу.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу у однієї
компанії і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншої.
Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні вважається, як правило, ціна
операції (тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації). Проте, якщо частина наданої або
отриманої компенсації не призначена для фінансового інструмента, справедлива вартість фінансового
інструмента попередньо оцінюється із застосуванням відповідного метода оцінювання:
-

Справедливу вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не
нараховуються відсотки, попередньо оцінюється як теперішня вартість усіх майбутніх надходжень
грошових коштів, дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки відсотка на подібний
інструмент (подібний за валютою, строком, типом ставки відсотка та іншими ознаками) з подібним
показником кредитного рейтингу;

-

Позика, до якої застосовується позаринкова ставка відсотка (наприклад, 5%, коли ринкова ставка для
подібних позик становить 8%) визнається за її справедливою вартістю з нарощуванням дисконту з
відображенням у прибутку чи збитку із застосуванням метода ефективної ставка відсотка.

Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних
інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за
справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні
характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників
основного договору.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані згодом за амортизованою вартістю, за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) та за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик грошових потоків, що
передбачені договором, за фінансовим активом та бізнес-моделі, яка застосовується Компанією для
управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить вагомого
компонента фінансування або щодо якої Компанія застосувала спрощення практичного характеру, Компанія
первісно оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною в разі фінансових активів, які
оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат по угоді. Торгова
дебіторська заборгованість, яка не містить вагомий компонент фінансування або щодо якої Компанія
застосувала спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною її операції, визначеної відповідно до
МСФЗ 15. “Дохід від договорів з клієнтами”.
Для того щоб фінансовий актив можна було класифікувати та оцінювати за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу
обумовлювали отримання грошових потоків, які є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу та
відсотків» на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається SPPI-тестом і здійснюється на
рівні кожного інструменту.
Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, яким
Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-модель
визначає, чи будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу
фінансових активів або і того, і іншого.
Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, що
встановлюються законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на певному ринку (торгівля на
стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе
зобов'язання купити або продати актив.
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Подальша оцінка
Для цілей наступної оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії:


фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти);



фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою
рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти);



фінансові активи, класифіковані за рішенням Компанії як оцінювані за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків і збитків при припиненні
визнання (пайові інструменти);



фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти)
Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови:


фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
отримання передбачених договором грошових потоків; і



договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми
боргу.

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з використанням методу
ефективної процентної ставки, також до них застосовуються вимоги щодо знецінення. Прибутки або збитки
визнаються в прибутку чи збитку в разі припинення визнання активу, його модифікації або знецінення.
До категорії фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія відносить торгівельну
дебіторську заборгованість.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (боргові
інструменти)
Компанія оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо виконуються
обидві наступні умови:


фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання передбачених
договором грошових потоків, так і продаж фінансових активів; та



договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми
боргу.

У випадку боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,
відсотковий дохід, переоцінка валютних курсів та збитки від знецінення або відновлення таких збитків
визнаються в звіті про прибуток або збиток і розраховуються таким же чином, як і в випадку фінансових
активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Решта зміни справедливої вартості визнаються у складі
іншого сукупного доходу. При припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості, визнана у
складі іншого сукупного доходу, перекласифіковується в чистий прибуток або збиток.
У Компанії відсутні фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
станом на 31.12.2018 р.
Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти)
При первісному визнанні Компанія може на власний розсуд прийняти рішення, без права його подальшого
скасування, класифікувати інвестиції в боргові інструменти, як оцінені за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню власного капіталу згідно з МСФЗ 32 «Фінансові активи:
подання» і не призначені для торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному інструменту
окремо.
Прибутки та збитки за такими фінансовими активами не рекласифікуються в склад чистого прибутку або
збитку. Дивіденди визнаються в якості іншого доходу в звіті про прибуток або збиток, коли право на отримання
дивідендів встановлено, крім випадків, коли Компанія отримує вигоду від таких надходжень в якості
відшкодування частини вартості фінансового активу. У цьому випадку такі прибутки відображаються в складі
іншого сукупного доходу. Пайові інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за
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справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не оцінюються на предмет знецінення.
Станом на 31.12.2018 р. Компанія не має фінансових активів, які б були класифіковані на її розсуд як такі, що
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти)
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включає
фінансові активи, утримувані для продажу, фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії при первісному
визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або фінансові активи,
які в обов'язковому порядку оцінюються за справедливої вартості.
Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в
найближчому майбутньому. Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні інструменти, також
класифіковані як утримувані для продажу, за винятком випадків, коли вони визначені на розсуд Компанії в
якості ефективного інструменту хеджування. Фінансові активи, грошові потоки за якими не є виключно
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків, класифікуються і оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток незалежно від використовуваної бізнес-моделі. Незважаючи на критерії для
класифікації боргових інструментів як оцінюваних за справедливою вартістю або за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід, як описано вище, при первісному визнанні Компанія може на власний розсуд
класифікувати боргові інструменти як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, якщо така класифікація усуває або значно зменшує облікову невідповідність.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті
про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості визнаються в звіті про
прибуток або збиток.
Станом на 31.12.2018 р. Компанія не має фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток.
Знецінення фінансових активів
Компанія на кожну звітну дату, визнає забезпечення під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по відношенню до всіх
боргових інструментів, оцінюваних не по справедливій вартості через прибуток або збиток. ОКЗ
розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, що належать відповідно до договору, і всіма
грошовими потоками, які Компанія очікує отримати, дисконтованій з використанням первісної ефективної
процентної ставки або її приблизного значення. Очікувані грошові потоки включають грошові потоки від
продажу утримуваного забезпечення або від інших механізмів підвищення кредитної якості, які є невід'ємною
частиною договірних умов.
ОКЗ визнаються в два етапи. У разі фінансових інструментів, за якими з моменту їх первісного визнання
кредитний ризик значно не збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, які
можуть виникнути внаслідок дефолтів, можливих протягом наступних 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні
збитки). Для фінансових інструментів, за якими з моменту первісного визнання кредитний ризик значно
збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, очікуваних протягом строку дії
цього фінансового інструменту, незалежно від термінів настання дефолту (очікувані кредитні збитки за весь
термін).
Відносно торгової дебіторської заборгованості та активів за договором Компанія застосовує спрощений підхід
при розрахунку ОКЗ. Отже, Компанія не відслідковує зміни кредитного ризику, а замість цього на кожну звітну
дату визнає забезпечення під збитки в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь термін.
Компанія використовувала матрицю оціночних резервів, спираючись на свій минулий досвід виникнення
кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, специфічних для позичальників, і
загальних економічних умов.
Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором платежі прострочені
на 120 днів. Однак в певних випадках Компанія також може прийти до висновку, що за фінансовим активом
стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація вказує на малоймовірність отримання Компанією,
без урахування механізмів підвищення кредитної якості, утримуваних Компанією, всю суму виплат,
передбачених договором. Фінансовий актив списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих очікувань щодо
відшкодування передбачених договором грошових потоків.
Припинення визнання
Фінансовий актив (або - де можна застосувати - частина фінансового активу або частина групи аналогічних
фінансових активів) припиняє визнаватися, якщо:

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень



термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;

або
•

Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе
зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі й без істотної
затримки за «транзитною» угодою; та або
(a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або
(б) Компанія не передала, але й не зберігала за собою практично всі ризики і вигоди від активу, але
передала контроль над цим активом.

Якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду,
вона оцінює, чи зберегла вона ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, і, якщо так, в якому обсязі. Якщо
Компанія не передала, але й не зберігає за собою практично всі ризики і вигоди від активу, а також не
передала контроль над активом, Компанія продовжує визнавати переданий актив у тій мірі, в якій вона
продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий
актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання, збережені
Компанією.
Подальша участь, яка приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою з наступних
величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою відшкодування, виплата якої може
вимагатися від Компанії.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно, як фінансові зобов'язання, які
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики, кредиторська
заборгованість або похідні інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як інструменти хеджування при
ефективному хеджуванні.
Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням (у разі кредитів,
позик і кредиторської заборгованості) витрат, що безпосередньо відносяться до операції.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити та інші
позики, включаючи банківські овердрафти.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації.
Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Ця категорія включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, класифіковані
на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток.
Фінансові зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з метою зворотної
купівлі в найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові інструменти, в яких
Компанія є стороною за договором, не визначені на розсуд Компанії як інструменти хеджування в рамках
відносин хеджування, як вони визначені в МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Виділені вбудовані похідні
інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, за винятком випадків, коли вони класифікуються
на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування.
Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в звіті про прибуток або збиток.
Фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться до цієї категорії на дату первісного визнання
та виключно при дотриманні критеріїв МСФЗ 9.
Компанія не має фінансових зобов'язань, класифікованих за її розсуд як оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається, якщо
контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю із використанням
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методу ефективної процентної ставки.
Кредити та позики
Після первісного визнання процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими фінансовими
зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування
амортизації з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної
ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибуток або збиток.
До цієї категорії, головним чином, відносяться процентні кредити та позики.
Похідні фінансові інструменти та облік хеджування, первісне визнання та подальша оцінка
Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю на дату укладення договору за
похідним інструменту і згодом переоцінюються за справедливою вартістю. Похідні інструменти враховуються
як фінансові активи, якщо їх справедлива вартість позитивна, і як фінансові зобов'язання, якщо їх справедлива
вартість негативна.
Компанія не використовує похідні фінансові інструменти, такі як форвардні валютні договори, процентні свопи
та форвардні товарні договори.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума поданням в звіті про
фінансовий стан, коли існує юридично захищене право на взаємозалік визнаних сум і коли є намір провести
розрахунок на нетто-основі, реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.
Операції в іноземних валютах
Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у
валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати
здійснення операцій.
Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в валютах, перераховуються у функціональну валюту за
офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні звітні дати. Прибутки і
збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних
активів і зобов’язань у функціональну валюту Компанії за курсами обміну НБУ станом на кінець року,
відображаються у звіті про прибутки та збитки.
Перерахунок за ставками на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за
первісною вартістю. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, у тому
числі інвестиції в інструменти капіталу, перераховуються за курсами обміну на дату визначення справедливої
вартості. Вплив змін курсів обміну на немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній
валюті, обліковуються у складі прибутків чи збитків від зміни справедливої вартості.
Гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Нижче показані офіційні обмінні курси,
встановлені НБУ:
Валюта

01 січня 2018 р.

10 російських рублів

Середній курс обміну за
2018 рік

31 грудня 2018 р.

4,8703

4,3535

3,9827

1 долар США

28,067223

27,217476

27,688264

1 євро

33,495424

32,128865

31,714138

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, депозити до запитання в банках та строкові
депозити, первісний строк яких не перевищує трьох місяців, які не обтяжені будь-якими договірними
зобов’язаннями.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та
короткострокових депозитів згідно визначенню вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів,
так як вони вважаються невід’ємною частиною діяльності Компанії по управлінню грошовими коштами.
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Передоплати
Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення. Передоплати відносяться до
категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було здійснено передоплату, будуть отримані через
один рік або пізніше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде
віднесений до категорії необоротних активів.
Аванси, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової вартості після того, як
Компанія отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Компанія отримає майбутні
економічні вигоди, пов’язані з таким активом. Передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання
товарів або послуг, за які вони були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які
була здійснена передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним
чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.
Аванси отримані. Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом
відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України,
що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат
працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
Компанія не має програм додаткових виплат працівниками після припинення трудової діяльності або інших
суттєвих компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.
Компанія здійснює одноразові виплати при виході на пенсію за певних умов. Зобов’язання, визнане у звіті про
фінансовий стан у зв’язку з цим, являє собою поточну вартість зобов’язання за виплатами на звітну дату.
Власний капітал
Власний капітал Компанії складається зі статутного та резервного капіталів та нерозподіленого прибутку.
Статутний капітал формується за рахунок внесків акціонерів, що вносяться в оплату придбаних акцій.
Резервний капітал формується Компанією шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше ніж 5% від
чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку та має бути не менше ніж 15% від статутного
капіталу. Метою його створення є покриття збитків Компанії та поступове збільшення статутного капіталу.
Умовні зобов’язання
Розкриття інформації щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для
виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан.
Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод є
імовірним.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в
результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік
економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає
отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування,
відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не
підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за
період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви
дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні
для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається
як витрати на фінансування.
Визнання доходів
Компанія визнає дохід від звичайної діяльності, коли задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи
обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли клієнт отримує контроль над
таким активом.
Коли зобов’язання щодо виконання задоволене, Компанія визнає як дохід від звичайної діяльності суму ціни
операції, яка віднесена на це зобов’язання щодо виконання.
Ціна операції – це сума компенсації, на яку Компанія очікує отримати право в обмін на передачу клієнтові
обіцяних товарів або послуг, як обіцяно відповідно до чинного договору, за винятком сум, зібраних від імені
третіх осіб. Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати фіксовані суми, змінні суми або і ті й ті
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суми. При цьому ціна операції не включає оцінок змінної компенсації, якщо існує висока ймовірність того, що
коли невизначеність, пов'язана зі змінною компенсацією, буде в основному вирішена, значного відновлення
суми визнаного кумулятивного доходу від звичайної діяльності не відбудеться. Типовий договір клієнта
Компанії має чітко встановлену фіксовану ціну угоди (продажу) за окремою ціною продажу за кожну одиницю
продукції (товару, послуги).
При визначенні ціни операції Компанія коригує обіцяну суму компенсації для будь-якого істотного компоненту
фінансування. Це застосовується Компанією, наприклад, у випадках будь-яких значних авансових платежів та
суттєвих довгострокових умов платежів, наданих клієнту з метою врахування часової вартості грошей, якщо
терміни платежів, узгоджені Компанією та клієнтом, надають клієнту або Компанії значну вигоду у фінансуванні
передачі товарів або послуг клієнтові. Це означає, що істотний компонент фінансування виділяється (на основі
справедливої вартості) з доходів Компанії від звичайної діяльності на процентні доходи або процентні витрати.
Ціна операції коригується лише якщо:



компонент фінансування має значний вплив,
існує різниця в термінах понад один рік і



основною причиною є надання / отримання фінансування.

Метою коригування обіцяної суми компенсації на предмет істотного компоненту фінансування є те, що
Компанія визнає дохід від звичайної діяльності у сумі, яку клієнт заплатив би за обіцяні товари або послуги,
якби клієнт розплачувався за ці товари або послуги грошовими коштами, коли вони переходять до клієнта
(тобто ціна продажу у грошових коштах).
Дохід Компанії формується з наступних основних груп подібних продуктів та послуг:
-

продаж крохмалю та іншої продукції власного виробництва,

-

продаж товарів,

-

надання послуг з переробки давальницької сировини.

У договорах на продаж окрема одиниця розглядається як окреме зобов'язання щодо виконання. Компанією
передається контроль над продукцією або товарами і, таким чином, задовольняються зобов’язання щодо
виконання.
У договорах з надання послуг з переробки, виконання окремого замовлення на послугу розглядається як
окреме зобов'язання щодо виконання. Дохід від послуг з переробки визнається при наданні послуг.
Основна вимога для визнання доходу полягає в тому, що між Компанією та клієнтом існує договір, який
встановлює обов’язкові до виконання права та обов'язки для обох сторін. Договір з клієнтом існує, якщо:
1)
2)
3)
4)

договір був затверджений, і сторони зобов'язались виконувати свої відповідні зобов'язання,
визначені права кожної із сторін відносно товарів або послуг, які будуть передаватися,
визначені умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися,
договір має зрозумілу комерційну сутність та,

5)

цілком імовірно (> 50% ймовірності), що Компанія отримає компенсацію, на яку она матиме право в
обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту.

Як правило, договори не об'єднуються для цілей обліку доходів, оскільки, кожен контракт між Компанією і
клієнтом має свою комерційну мету, а результати за окремими договорами не пов'язані між собою.
Модифікація договору - це зміна обсягу або ціни (або обох) договору, узгодженого Компанією та клієнтом.
Модифікація договору існує, коли Компанія та клієнт узгодили модифікацію, яка або створює нові, або змінює
існуючі обов’язкові до виконання права та обов'язки. Модифікація договору обліковується як окремий договір
(окреме зобов'язання щодо виконання) або як частина існуючого договору (існуюче зобов'язання щодо
виконання) залежно від характеру модифікації.
Компанія має один вид модифікації договорів – нові замовлення на додаткові одиниці поставки продукції
(товарів та послуг), які враховуються як окремі зобов'язання щодо виконання.
Одним із основних критеріїв визнання доходів є те, що можливість отримання ціни операції має бути
ймовірною до того, як будь-який дохід може бути визнаний. Оцінка кредитного збитку проводиться
Компанією на початку виконання договору, виходячи з того, яка існує ймовірність, що ціна операції буде
отримана і у випадку, коли зміняться суттєві факти та обставини. Оцінка кредитного збитку базується на
здатності клієнта та його намірів здійснити оплату в міру настання термінів оплати після розгляду будь-яких
цінових знижок, які Компанія очікує надати клієнту.
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Якщо існує ймовірність того, що на початку терміну дії договору клієнт не планує здійснити оплати (> 50%
ймовірності), то договір не існує для цілей визнання доходу, а прибуток не визнається, доки не буде отримано
несплаченого клієнтом платежу, і
1) відсутні зобов'язання щодо доставки товари / послуги або
2) договір було припинено.
Проте витрати визнаються як понесені. Якщо Компанія планує прийняти меншу суму платежу (наприклад,
цінові знижки або додаткові знижки), ця сума визнається в якості відшкодування за договором.
Будь-які майбутні кредитні збитки після укладення договору оцінюються через створення резерву на
знецінення боргів та визнаються як витрати, а не як зменшення доходу.
Визнання витрат
Компанія визнає актив внаслідок витрат, понесених з метою виконання договору, тільки якщо ці витрати
відповідають усім таким критеріям:


витрати відносяться безпосередньо до договору або очікуваного договору, який Компанія може чітко
окреслити (наприклад, витрати, пов'язані з послугами, що надаватимуться в рамках оновлення
існуючого договору, або витрати на розробку активу, який буде переданий за конкретним договором,
який наразі ще не затверджений);



витрати генерують або покращують ресурси Компанії, які будуть використовуватися при задоволенні
зобов'язань щодо виконання у майбутньому;



очікується, що витрати будуть відшкодовані.

До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором, належать:
(а) прямі трудові витрати (наприклад, заробітна плата працівників, які безпосередньо надають обіцяні послуги
клієнту);
(б) прямі витрати на матеріали (наприклад, сировина та матеріали, що використовуються у наданні обіцяних
послуг клієнту);
(в) розподіл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором або з діяльністю за договором (наприклад, витрати
на здійснення управління договором та контролю за його виконанням, страхування та амортизацію
інструментів і обладнання, що використовуються при виконанні договору);
(г) витрати, які, відповідно до договору, явно оплачує клієнт; та
(ґ) інші витрати, понесені тільки тому, що Компанією укладено договір з клієнтом (наприклад, платежі
субпідрядникам).
В основному виробництві Компанія застосовує попередільний метод обліку витрат на виробництво і
калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції, в цехах допоміжного ремонтно-механічного
виробництва – позаказний метод, у всіх інших допоміжних цехах – простий метод калькулювання.
Постійні виробничі накладні витрати - це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно
незмінними незалежно від обсягу виробництва. Змінні виробничі накладні витрати - це такі непрямі витрати на
виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва.
Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язані з переробкою, базується на нормальній
потужності виробничого устаткування. За базу розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат
прийнято основну заробітну плату (без доплат і надбавок) виробничих працівників по всіх цехах комбінату
Компанії, окрім ТЕЦ. По ТЕЦ витрати між видами виробництва (електричної та теплової енергії)
розподіляються пропорційно витратам умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії.
Адміністративні витрати розподіляються на основні види продукції (крохмаль, патоку) пропорційно заробітній
платі виробничих робітників.
Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені. Змінні виробничі
накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання
виробничих потужностей.
Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при доставці
запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан.
Вартість запасів визначається за методом ідентифікованої собівартості.
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На дату балансу товарно-матеріальні запаси обліковуються за собівартістю або чистою вартістю реалізації,
залежно від того, яка з них менша, на індивідуальній основі. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна
реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного
стану та витрат на збут.
Матеріали та інші допоміжні матеріали, утримувані для виробництва запасів, не списуються частково нижче
собівартості, якщо очікується, що готова продукція, виготовлена з них, буде реалізована за собівартістю або
вище від собівартості. Проте, коли падіння ціни на матеріали указує на те, що собівартість готової продукції
буде вищою за чисту вартість реалізації, матеріали частково списуються до їх чистої вартості реалізації.
Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається
відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати
запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого
сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості
реалізації, визнається як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося
сторнування.
Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, прибутки/збитки від
виникнення фінансових інструментів, прибутки/збитки від курсової різниці за позиковими коштами, процентні
витрати за зобов’язаннями з пенсійного забезпечення, знецінення інвестицій для подальшого продажу та
страхування наданих у забезпечення основних засобів.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням методу
ефективної процентної ставки.
Податки на прибуток
У цій фінансовій інформації податки на прибуток показані відповідно до вимог законодавства України, які
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про прибутки та збитки,
якщо тільки вони стосуються операцій, які відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних
доходах.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки,
за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та
зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на бухгалтерський
або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або
практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли
будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Податок на прибуток,
пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу,
а не в звіті про сукупні прибутки та збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені
податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного
прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про
фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, якої дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу.
Невизнані раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і
визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає
можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і
якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт
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господарювання..
Податок на додану вартість (ПДВ)
ПДВ стягується за наступними ставками:
-

20% стягується при поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без чітко
визначеної суми винагороди, та імпорті товарів в Україну (крім випадків, чітко передбачених
законодавством);

-

7% застосовується на операції з постачання та ввезення на митну територію України всіх медичних
виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або
відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про
відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні

-

0% застосовується при експорті товарів та відповідних послуг.

Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг обліковується у момент отримання товарів або послуг клієнтом
або у момент надходження платежу від клієнта, залежно від того, що відбувається раніше. Вхідний ПДВ
обліковується таким чином: право на кредит із вхідного ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання
накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання
товарів або послуг, залежно від того, що відбувається раніше, право на кредит із вхідного ПДВ при імпорті
товарів чи послуг виникає у момент сплати податку.
Прибуток на акцію
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається діленням різниці між сумою чистого прибутку
(збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.
Середньорічна кількість простих акцій в обігу визначається сумою добутків кількості простих акцій в обігу
протягом певних періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів. Кількість простих
акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів.
2.3. Застосування нових змін до Стандартів
Нові стандарти та інтерпретації, які вступили в силу з 1 січня 2018 р.
При складанні звітності за 2018 р., Компанією було вперше застосовано МСФО (IFRS) 15 та МСФО (IFRS) 9.
При аналізі впливу змін цих нормативних документів, не виявлено фактів, що мали б суттєвий вплив на
фінансову звітність Компанії. В 2018 р. було застосовані деякі інші поправки до стандартів та пояснень, які
також не вплинули на показники фінансової звітності Компанії. Інші поправки, які були видані, але не введені в
дію – Компанією достроково не застосовано.
Нові стандарти та інтерпретації
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 замінює собою такі стандарти як: МСФЗ (IAS) 11 «Будівельні контракти», МСФЗ (IAS) 18
«Виручка» та відповідні роз'яснення. За деякими виключеннями, застосовується по відношенню до всіх статей
доходу, який виникає в зв'язку з договорами із покупцями. Для обліку доходу, який виникає в зв'язку з
договорами з покупцями, МСФЗ (IFRS) 15 передбачає модель, що включає п'ять етапів, та вимагає визнання
доходу в сумі, що відображає відшкодування, право на яке підприємство очікує отримати в обмін на передачу
товарів або послуг покупцеві.
МСФЗ (IFRS) 15 вимагає, щоб підприємства застосовували судження та враховували всі доречні факти та
обставини, при застосуванні кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями. Стандарт також містить
вимоги до обліку додаткових витрат на укладення договору та витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням
договору. Крім того, стандарт вимагає розкриття великого обсягу інформації.
Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 15, використовуючи повний ретроспективний метод застосування. Перехід
на стандарт не мало впливу на дані поточного періоду.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» замінює собою МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка» та вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. МСФЗ
(IFRS) 9 об'єднує разом три аспекти обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та
облік хеджування.
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Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 9 ретроспективно на дату першого застосування 1 січня 2018 р.
Застосування МСФЗ (IFRS) 9 змінило підхід до порядку обліку, який використовується Компанією щодо збитків
від знецінення фінансових активів. Метод, який використовується в МСФЗ (IAS) 39 і заснований на понесених
збитках, був замінений на модель прогнозних очікуваних кредитних збитків (ОКЗ). МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб
Компанія визнавала оцінений резерв під очікувані кредитні збитки за всіма борговими фінансовими активами,
оцінюваними не по справедливій вартості через прибуток або збиток, а також активам за договором.
Застосування стандарту не зазнало суттєвого впливу на показники фінансової звітності Компанії.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата»
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який повинен
використовуватися при первісному визнанні активів, витрат або доходів (або їх частин) у разі припинення
визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті вчинення або
отримання попередньої оплати, є дата, на яку організація спочатку визнає немонетарний актив або
немонетарні зобов'язання, що виникли в результаті здійснення або отримання попередньої оплати. У разі
декількох операцій вчинення або отримання попередньої оплати організація повинна визначати дату операції
для кожної виплати або отримання попередньої оплати.
Дане роз'яснення не впливає на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 - «Переклади інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи нерухомість, що
знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії інвестиційної нерухомості. У
поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається тоді, коли об'єкт нерухомості починає
або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості та існують свідоцтва зміни характеру його
використання. Зміна намірів керівництва щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про
зміну характеру його використання.
Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 - «Класифікація та оцінка операцій з виплат на основі акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три
основні аспекти: вплив на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами умов
переходу прав; класифікація операцій по виплатах на основі акцій, які передбачають можливість розрахунків
на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на
основі акцій, в результаті якого операція повинна класифікуватися як операція з розрахунками пайовими
інструментами, а не як операція з розрахунками грошовими коштами. При першому застосуванні поправок
організації не повинні перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне
застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів та дотримання інших критеріїв.
Облікова політика Компанії, щодо виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами відповідає
підходу, описаному в поправках. Крім того, Компанія не здійснює операції з виплат на основі акцій, що
передбачають можливість розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела, і не
змінювала умови операції з виплат на основі акцій.
Отже, дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 - «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» разом з МСФЗ
(IFRS) 4" Страхові контракти "
Дані поправки усувають неточності, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими
інструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», який замінює
собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві можливості для організацій, що випускають договори
страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення.
Дані поправки не застосовні до Компанії.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестицій за справедливою вартістю через
прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції
У поправках пояснюється, що організація, що спеціалізується на венчурних інвестиціях, чи інший продавець
може прийняти рішення оцінювати інвестицію в асоційовані організації та спільні підприємства за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, окремо для кожної такої інвестиції при її первісному
визнанні. Якщо організація, яка є сама по собі інвестиційної організацією, має частку участі в асоційованого
підприємства або спільному підприємстві, які є інвестиційними організаціями, то при застосуванні методу
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участі в капіталі така організація може прийняти рішення зберегти оцінку за справедливою вартістю,
застосовану її асоційованою організацією або спільним підприємством, які є інвестиційними організаціями, до
своїх власних часток участі в дочірніх підприємствах. Таке рішення приймається окремо для кожної
асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями, на більш пізню з
таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є
інвестиційними організаціями; (в) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають
інвестиційними організаціями; і (c) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, є
інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими організаціями.
Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» виключення ряду короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були виключені, оскільки вони
виконали своє призначення. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
4

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень та визначення оцінок і
припущень, які впливають на подані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на
розкриття інформації про ці статті та про умовні зобов'язання. Невизначеність відносно цих припущень і оцінок
може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості
активів або зобов'язань, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.
Основні допущення про майбутнє і інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть
послужити причиною істотних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року, розглядаються нижче. Допущення і оцінки Компанії засновані на вихідних даних, які вона
мала у своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Однак поточні обставини і
припущення щодо майбутнього можуть змінюватися з огляду на ринкових змін або обставин, непідконтрольних
Компанії. Такі зміни відображаються в припущеннях в міру того, як вони відбуваються.
Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені
наступним чином:







термін корисного використання основних засобів;
знецінення;
оцінка кредитного збитку;
оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю
визнання відстрочених податкових активів;
умовні факти та судові позови.

Термін корисного використання основних засобів
Оцінка термінів корисного використання об’єктів основних засобів вимагає застосування професійних суджень,
яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Компанія одержує майбутні економічні
вигоди від їх поточного використання під час надання послуг та виробництві продукції. Однак такі чинники, як
технічний та економічний знос та застаріння часто призводять до скорочення економічних вигод від активів.
Керівництво оцінює залишкові строки експлуатації відповідно до поточного технічного стану активів та
оціночного періоду, протягом якого Компанія, як очікується, отримає вигоди від їх використання.
При цьому враховуються такі основні чинники:
(а) передбачуване використання активів;
(б) прогнозний знос залежно від експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування; і
(в) технічний або економічний знос внаслідок зміни ринкових умов.
Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів відображається у періоді,
коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це
може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Керівництво збільшує суму амортизаційних відрахувань, якщо строки експлуатації активів є меншими за
попередньо оцінені.
Знецінення
На кожну звітну дату Компанія оцінює актив на предмет наявності ознак можливого знецінення. Якщо подібні
ознаки мають місце, Компанія проводить оцінку вартості, що відшкодовується, такого активу.
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При оцінці ознак знецінення основних коштів, що належать Компанії, Компанія аналізує як зовнішні, так і
внутрішні джерела інформації. Розглянуті зовнішні джерела інформації містять у собі зміни ринкового,
економічного й правового середовища, у якім Компанія здійснює свою діяльність, і які перебувають поза її
контролем і впливають на вартість, що відшкодовується, гудвіла, активів і основних коштів.
Розглянуті Компанією внутрішні джерела інформації включають способи поточного або передбачуваного
використання основних коштів, а також показники продуктивності активів. При оцінці вартості, що
відшкодовується, активів і основних коштів, керівництво Компанії проводить оцінку дисконтованих майбутніх
грошових потоків після оподатковування, які, як передбачається, будуть генеруватися об'єктами Компанії,
витрат на продаж об'єктів і відповідних ставок дисконтування.
Зниження прогнозованих цін, ріст передбачуваних майбутніх витрат на проведення, ріст передбачуваних
майбутніх капітальних витрат, зниження обсягів виробництва й резервів і/або негативна поточна економічна
ситуація можуть привести до зменшення балансової вартості активів Компанії.
При визначенні розміру знецінення активи, що не генерують незалежні грошові потоки, ставляться до
відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб'єктивне судження при
віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючих одиниць, а також
при оцінці строків і величини відповідних грошових потоків у рамках розрахунків вартості у використанні.
Наступні зміни віднесення активів до генеруючих одиниць або строків грошових потоків можуть вплинути на
балансову вартість відповідних активів.
Знецінення нефінансових активів
Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, перевищує
його (її) відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат
на вибуття або цінність використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття
базується на наявної інформації по зобов'язуючим операціями продажу аналогічних активів між незалежними
сторонами або на ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, які були б понесені у зв'язку з вибуттям
активу.
Розрахунок вартості при використанні заснований на моделі дисконтування грошових потоків. Грошові потоки
беруться з бюджету на наступні п'ять років і не включають в себе діяльність по реструктуризації, щодо
проведення якої у Компанії відсутні зобов’язання, або значні інвестиції в майбутньому, які поліпшають
результати активів тестованої на знецінення одиниці, яка генерує грошові кошти. Сума очікуваного
відшкодування найбільш чутлива до ставки дисконту, застосованої в моделі дисконтування грошових потоків, а
також до очікуваних грошових потоків та темпів зростання, використаних з метою екстраполяції. Такі оцінки
найбільш доречні для тестування гудвілу та інших нематеріальних активів з невизначеними термінами
корисного використання, які визнаються Компанією.
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за торговельною дебіторською заборгованістю і
активів за договором
Компанією використовується матриця оціночних резервів для розрахунку ОКУ за торговельною дебіторською
заборгованістю та активів за договором. Ставки оціночних резервів встановлюються в залежності від кількості
днів прострочення платежу для груп різних клієнтських сегментів з аналогічними характеристиками
виникнення збитків (тобто по географічних регіонах, типу продукту, типу і рейтингу покупців, забезпечення за
допомогою акредитивів та інших форм страхування кредитних ризиків).
Спочатку в основі матриці оціночних резервів лежать спостережувані дані виникнення дефолтів в минулих
періодах. Компанія буде оновлювати матрицю, щоб скорегувати минулий досвід виникнення кредитних збитків
з урахуванням прогнозної інформації. Наприклад, якщо протягом наступного року очікується погіршення
прогнозних економічних умов (наприклад, ВВП), що може призвести до збільшення випадків дефолту в
виробничому секторі, то історичний рівень дефолту коригується. На кожну звітну дату спостережні дані про
рівень дефолту в попередніх періодах оновлюються та аналізуються зміни прогнозних оцінок.
Оцінка взаємозв'язку між історичними спостережними рівнями дефолту, прогнозованими економічними
умовами і ОКУ (очікувані кредитні збитки) є вагомою розрахунковою оцінкою. Величина ОКУ чутлива до змін в
обставинах і прогнозованих економічних умовах. Минулий досвід виникнення кредитних збитків Компанії і
прогноз економічних умов також можуть не бути показовими для фактичного дефолту покупця в майбутньому.
Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю
У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнаних у звіті про
фінансовий стан, не може бути визначена на підставі котирувань на активних ринках, вона визначається з
використанням моделей оцінки, включаючи модель дисконтування грошових потоків. В якості вихідних даних
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для цих моделей по можливості використовується інформація зі спостережуваних ринків, проте в тих
випадках, коли це не представляється практично можливим, для встановлення справедливої вартості потрібна
певна частка судження. Судження включають облік таких вихідних даних, як ризик ліквідності, кредитний ризик
і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість
фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.
Умовне відшкодування, що виникає в результаті об'єднання бізнесів, оцінюється за справедливою вартістю на
дату придбання як частина об'єднання бізнесів. Якщо умовне відшкодування задовольняє визначення
фінансового зобов'язання, воно згодом переоцінюється за справедливою вартістю на кожну звітну дату.
Справедлива вартість визначається на основі дисконтування грошових потоків.
Визнання відстрочених податкових активів
Чистий відстрочений актив з податку на прибуток визнається щодо доходів та витрат, які можуть у
майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку,
якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні
майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво
покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини
оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є
обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Умовні факти та судові позови
Характер умовних фактів господарської діяльності припускає, що вони будуть реалізовані тільки при
виникненні або не виникненні одного або більш майбутніх подій. Оцінка таких умовних фактів господарської
діяльності невід'ємно пов'язана із застосуванням значної частки суб'єктивного судження й суб'єктивних оцінок
результатів майбутніх подій. Керівництво Компанії застосовує істотні судження при оцінці й відображенні в
обліку резервів і ризиків виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з існуючими судовими справами й
іншими неурегульованими претензіями, які повинні бути врегульовані шляхом переговорів, посередництва або
судового розгляду, а також інших умовних зобов'язань. Судження керівництва необхідні при оцінці ймовірності
задоволення позовів на Компанію або виникнення матеріального зобов'язання, а також при визначенні
можливої суми остаточного врегулювання. Внаслідок невизначеності, властивої процесу оцінки, фактичні
видатки можуть відрізнятися від первісної оцінки резерву, що може вплинути на результати операційної
діяльності.
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СЕГМЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ

Нижче наведено суми доходів та собівартості, а також розподіл активів та зобов’язань за кожною групою
подібних продуктів та послуг за звітний та попередній періоди.
4.1.

Дохід та результати за сегментами
Дохід по сегменту

Собівартість

Прибуток по сегменту

Рік, що
закінчився
31.12.2018

Рік, що
закінчився
31.12.2017

Рік, що
закінчився
31.12.2018

Рік, що
закінчився
31.12.2017

Рік, що
закінчився
31.12.2018

Рік, що
закінчився
31.12.2017

181 648

272 557

160 861

236 445

20 787

36 112

581 598

476 225

435 216

359 941

146 382

116 284

-

1 315

-

1 288

-

27

Надання інших послуг

4 569

5 180

4 559

4 758

10

422

Інше (вода, пар)

5 460

5 083

7 571

7 368

- 2 111

-2 285

773 275

760 360

608 207

609 800

165 068

150 560

Звітні сегменти
Реалізація крохмалю та іншої продукції
власного виробництва
Надання послуг з переробки
давальницької сировини
Реалізація товарів

Разом

Інші витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Інші доходи
Інші витрати
Фінансові витрати

Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився 31.12.2017

(29 565)

(26 642)

(45 539)

(53 637)

20 289

21 618

(17 103)

(38 371)

175

2

(7 149)

(9 251)

(267)

(1 305)
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Прибуток (збиток) до сплати податку на прибуток
(діяльність, що продовжується)

85 909

42 974

Собівартість продажу товарів, робіт та послуг за елементами витрат наведена нижче:
Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився 31.12.2017

444 313

450 358

Заробітна плата

65 477

62 349

Амортизація

74 243

70 082

Соціальне страхування

14 050

13 971

Інші

10 124

13 040

Елементи витрат
Матеріали, сировина

Разом

608 207

609 800

Коригування та виключення
Поточні податки, відстрочені податкові зобов’язання не розподіляються на звітні сегменти, оскільки
управління ними проводиться на рівні Компанії у цілому.
4.2.

Активи та зобов'язання по сегментам

Звітні сегменти
Реалізація крохмалю та іншої продукції
власного виробництва
Надання послуг з переробки давальницької
сировини
Реалізація товарів
Надання інших послуг
Інше (вода, пар)
Разом

Активи
31.12.2018
31.12.2017
557 132

620 969

435 730

492 058

1 783 818
13 993
16 840

1 084 988
2 996
11 802
11 580

1 395117
10 944
13 171

749 061
2 680
9 902
15 333

2 371 783

1 732 335

1 854 962

1 269 034

35 272

20 999

29 657

31 081

2 407 055

1 753 334

1 884 619

1 300 115

Припинена діяльність
Нерозподілені активи і зобов'язання
Разом

4.3.

Інша інформація по сегментам
Надходження необоротних
активів

Амортизація
Звітні сегменти

Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився
31.12.2017

Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився
31.12.2017

18 304

25 836

33 145

70 208

58 606
460
554

45 142
125
491
482

106 124
832
1 003

106 878
382
1 413
2 188

77 924

72 076

141 104

181 069

Реалізація крохмалю та іншої продукції
власного виробництва
Надання послуг з переробки давальницької
сировини
Реалізація товарів
Надання інших послуг
Інше (вода, пар)
Разом

4.4.

Зобов'язання
31.12.2018
31.12.2017

Інформація за географічними регіонами

Чинником для визначення Компанією операційних звітних сегментів є відмінності за географічними регіонами
реалізації. Розподіл суми доходу за 2018 рік за географічними регіонами наведено нижче:
Назва сегменту
Київська область
Індонезія
Інші регіони по Україні, сукупно
Мальта
Всього

Сума доходу, тис. грн.

Відсоток у загальній сумі доходу

634 407
131 589
5 733
1 546
773 275

82,1 %
17,0 %
0,7 %
0,2 %
100 %

Всі непоточні активи розташовані у країні походження ПрАТ «Дніпровський КПК», а саме, на Україні.
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Компанія здійснює керування капіталом для досягнення наступних цілей:


зберегти здатність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб вона й надалі забезпечувала дохід
для учасників Компанії й виплати іншим зацікавленим сторонам;



забезпечити належний прибуток учасникам Компанії, завдяки визначенню цін на продукцію й послуги
Компанії, відповідних до рівня ризику.

Компанія управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов і вимог договірних
умов. З метою збереження або зміни структури капіталу Компанія може регулювати виплати дивідендів,
проводити повернення капіталу акціонерам або випускати нові акції. Компанія здійснює контроль над
капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як відношення чистого
заборгованості до суми капіталу і чистої заборгованості. У чисту заборгованість включаються процентні
кредити та позики, торгова та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх
еквівалентів, виключаючи суми, що відносяться до припиненої діяльності.
Для досягнення даної мети управління капіталом, серед іншого, має забезпечуватись виконання всіх
договірних умов за процентними кредитами та позиками, які визначають вимоги щодо структури капіталу.
Невиконання договірних умов дає банку право вимагати негайного повернення кредитів і позик. У поточному
періоді договірні умови за процентними кредитами та позиками не порушувалися.
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ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

6.1. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи Компанії включають:

Дохід від продажу валюти
Дохід від реалізації металобрухту та ін. запасів
Дохід від операційної курсової різниці
Оприбуткування матеріалів в результаті ліквідації активів
Дохід від операційної оренди
Безоплатно отримані активі
Інші операційні доходи
Разом

Рік, що закінчився
31.12.2018
120
4 038
7 089
955
7 654
30
403
20 289

Рік, що закінчився
31.12.2017
124
13 042
3 439
3 043
1 353
401
216
21 618

6.2. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати включають:

Витрати на купівлю валюти
Витрати на повернення товару
Собівартість реалізованих запасів
Втрати від операційної курсової різниці
Медичні послуги, мед. страхування
Пільгові пенсії
Витрати по утриманню гуртожитку
Витрати по утриманню медпункту
Витрати на дослідження
Відшкодування мобілізованим
Лікарняні за рахунок підприємства
Допомога за рахунок підприємства
Резерв на відпустки
Інші витрати
Разом

Рік, що закінчився
31.12.2018
786
1 539
5 577
342
539
807
218
2 851
353
1012
525
1 257
1297
17 103

Рік, що закінчився
31.12.2017
576
19 278
6 379
6 092
1 055
950
84
838
338
1 085
581
963
152
38 371

Рік, що закінчився

Рік, що закінчився

6.3. Інші доходи
Інші доходи Компанії включають:
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Дохід від переоцінки заборгованості за валютними
банківськими кредитами
Інші доходи
Разом

31.12.2018

31.12.2017

85
90
175

2
2

Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився
31.12.2017

53

1 519

1 691
374
33
452
1 195
2 758
593
7 149

2 299
261
83
407
454
2 280
243
1 705
9 251

6.4. Інші витрати
Інші витрати включають:

Витрати від переоцінки заборгованості за валютними
банківськими кредитами
Витрати на ліквідацію необоротних активів, в т.ч. балансова
вартість ліквідованих активів
Витрати на ремонти невиробничих засобів
Списання ПДВ
Витрати матеріалів, та засобів санітарного захисту
Благодійна та інша матеріальна допомога
Дотації на харчування
Профком
Інші
Разом

6.5. Фінансові витрати
Фінансові витрати – це витрати Компанії на нарахування відсотків за користування банківськими кредитами та
комісія за договором фінансового лізингу.
6.6. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати включають:

Зарплата адміністративного апарату
Нарахування ЄСВ
Створення резерву на відпустки
Амортизація
Витрати на матеріали (ПММ, господарчі тощо)
Податки (на землю, забруднення тощо)
Послуги з інформаційного забезпечення
Послуги банків
Інші витрати
Разом

Рік, що закінчився
31.12.2018
16 436
3 755
1 287
967
2 525
744
810
524
2 517
29 565

Рік, що закінчився
31.12.2017
13 657
3124
1 085
1 061
2 280
1 087
727
1 269
2 352
26 642

Рік, що закінчився
31.12.2018
1 862
431
149
337
3 215
38 534
1 011
45 539

Рік, що закінчився
31.12.2017
1 583
376
129
357
2 614
47 912
672
53 637

Рік, що закінчився
31.12.2018

Рік, що закінчився
31.12.2017

6.7. Витрати на збут
Витрати на збут включають:

Зарплата персоналу
Нарахування ЄСВ
Створення резерву на відпустки
Амортизація
Витрати на матеріали (ПММ, ін.)
Транспортно-експедиційні послуги
Інші витрати
Разом

6.8. Витрати на винагороди працівникам
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Заробітна плата, в тому числі у складі:

89 815

81 006

Собівартості

68 093

62 349

Адміністративних витрат

17 723

14742

Витрат на збут

2 011

1 706

Інших операційних витрат

1 988

Пенсійні витрати, в тому числі у складі:

2209

20 037

Собівартості
Адміністративних витрат
Витрат на збут
Інших операційних витрат
Разом

18 761

14 625

13 971

3 755

3124

431

376

1 226

1290

109 852

99 767

Стан заборгованості по виплатам персоналу та пенсійними витратами:
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Станом на 31.12.2018

Станом на 31.12.2017

Заборгованість перед персоналом

5 135

3 765

Заборгованість за пенсійними витратами

1 455

1 100

Разом

6 590

4 865

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Загальна ставка оподаткування, яка застосовувалася до Компанії протягом 2017 та 2018 років була незмінною
та становила 18%. Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за роки, що закінчилися 31 грудня 2017
та 2018 років, включають:
Рік, що закінчився
31.12.2018
17 830

Поточний податок
Зміни у відстрочених податках

-1 138

Витрати (дохід) по податку на прибуток

16 692

Рік, що закінчився
31.12.2017
10 691
- 2 849
7 842

1 січня 2018 р.

Кредитовано/віднесено
на прибуток чи збиток
Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування
Знецінення запасів
26
-26
Зобов’язання з пенсійного забезпечення
Валовий відстрочений податковий актив

26

-26

31 грудня 2018
р.
-

Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування
Основні засоби
Знецінення запасів

(26 527)
-

1 164
-

(25 363)
-

Всього відстроченого податкового зобов’язання

(26 527)

1 164

(25 363)

26

-26

-

(26 501)

-1 138

(25 363)

За вирахуванням відстрочених податкових активів
Визнане відстрочене податкове зобов’язання

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних
тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового звітування та
їхньою податковою базою.
Змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VIII,
встановлена базова ставка податку на прибуток в розмірі 18%. Таким чином, станом на 31.12.2018 року та
01.01.2018 року відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінені із використанням ставок податку на
прибуток в розмірі 18%. Зміна сум відстрочених податкового зобов’язання та податкового активу відбулася за
рахунок зміни в сумах податкових та облікових баз.

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
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ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

При обчисленні базисного прибутку на акцію в якості чисельника використано значення чистого прибутку,
отриманого Компанією по результатам діяльності за 2018 рік. В якості знаменника використано значення
середньозваженої кількості акцій, які перебували в обігу протягом звітного року. Подій щодо викупу або випуску
звичайних акцій протягом 2018 року не відбувалося. Інструментів таких, які потенційно можуть розбавити
базисний прибуток на акцію в майбутньому, але не були включені в обчислення розбавленого прибутку на
акцію через їх антирозбавляючий вплив у поточних звітних періодах Компанія не має.
За 2018
Сукупний дохід після оподаткування, який припадає на акціонерів, тис. грн.
Середньозважена кількість акцій
Прибуток (збиток) на акцію, грн./акцію

За 2017

69 220

35 132

517 171 236

517 171 236

0,13384

0,06793

Між звітною датою та датою затвердження до випуску цієї фінансової звітності будь-які операції з акціями не
проводилися.

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Рух основних засобів за 2017 рік та за 2018 рік, був наступним:
Будинки,спору
ди та
передавальні
пристрої

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти,
прилади,інвен
тар (меблі)

Інші основні
засоби

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

212 569

501 947

42 751

17 935

248

2 835

47 562
292
259 839

127 193
3 371
625 769

3 299
1 121
44 929

2 188
469
19 654

248

827
60
3 602

259 839
35 102
107
294 834

625 769
85 831
4 444
707 156

44 929
15 361
60 290

19 654
4 300
526
23 428

248
13
235

3 602
510
86
4 026

42 608

214 139

29 366

14 965

223

2 835

11 407
201
53 814

53 868
2 419
265 588

4 576
873
33 069

1 373
463
15 875

25
248

827
60
3 602

за 2018 р.
На 01.01.2018
Нараховано
Вибуло
на 31.12.2018 р.

53 814
14 255
50
68 019

265 588
57 027
3 911
318 704

33 069
4 405
37 474

15 875
1 727
525
17 077

248
13
235

3 602
510
86
4 026

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ:
на 01.01.2018 р.
на 31.12.2018 р.

206 025
226 815

360 181
388 452

11 860
22 816

3 779
6 351

0
0

0
0

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ
на 01.01.2017 р.
за 2017 р.
Надійшло
Вибуло
на 31.12.2017 р.
за 2018 р.
На 01.01.2018
Надійшло
Вибуло
на 31.12.2018 р.
ЗНОС
на 01.01.2017 р.
за 2017 р.
Нараховано
Вибуло
на 31.12.2017 р.

4 016
372 196

До складу транспортних засобів включено актив, який Компанія утримувало на умовах фінансового лізингу з 2013 року по серпень 2018 року. Станом на 30.08.2018 року
Компанією сплачено платежі за фінансовим лізингом у повному обсязі. Первісна вартість повністю амортизованих засобів на дату складання Балансу дорівнює 52 175 тис.
грн.

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
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ПОЗИКОВІ КОШТИ

Станом на 01.01.2018 року Компанія мала заборгованість за наступними кредитними договорами:
-

банківський кредит на придбання нового обладнання фірми "Vetter Tec GmbH" в рамках проекту
реконструкції сушарки зародку кукурузного;

-

зобов’язання за договором фінансового лізингу на придбання транспортного засобу тягач МАН.
1 січня 2018 р.

31 грудня 2018 р.

Довгострокові позикові кошти
Зобов’язання за банківським кредитом

4 730

-

Всього довгострокових позикових коштів

4 730

-

Зобов’язання з фінансового лізингу

80

-

Всього поточних позикових коштів

80

-

4 810

-

Поточні позикові кошти

Всього позикових коштів

Строк погашення зобов’язання по фінансовому лізингу – серпень 2018 р., за банківськими кредитами – квітень
2018 р. Заборгованість за кредитним та лізинговим договорами виплачені у повному обсязі у встановлені
умовами договорів строки.
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ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Інформація щодо змін у складі товарно-матеріальних запасів:
31 грудня 2018 р.
95 435
19 920
6 772
17 509
177 868
833
1 619
3 192
323 148

Сировина та матеріали
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

31 грудня 2017 р.
96 339
7 979
7 411
20 764
98 864
633
3 506
13 893
78
249 467

У зв’язку з моральним та фізичним старінням, а також повною втратою ліквідності деяких товарно-матеріальних
запасів, уцінка запасів станом на 01.01.2018 року складала 145,4 тис. грн. Протягом року на рахунок витрат
Компанією списано неліквідні запаси в повному обсязі. З врахуванням результатів перегляду ринкової вартості
та ринкових умов щодо потенційних цін реалізації товарно-матеріальних запасів станом на 31.12.2018 року,
уцінки вартість запасів не потребує. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року Компанія не мала
запасів, переданих як застава для гарантії зобов’язань.
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
1 січня 2018 р.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю

50 055

Мінус: резерв на знецінення

(3 027)

Всього фінансової дебіторської заборгованості
Передоплати
Мінус: резерв на знецінення
Інша нефінансова заборгованість
Всього нефінансової дебіторської заборгованості

47 028
158 008
(42)
21 325
179 291

Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості

226 319

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю:
31.12.2018

31.12.2017

31 грудн

252 876

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
0-60 днів

3 732

60-90 днів

180

90-120 днів

964

більше 120 днів
Разом:

41 486
156
33

7 043

5 352

11 919

47 027

У складі резерву на знецінення фінансової дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості, передоплат у 2018 році відбулися такі зміни:
Дебіторська
заборгованість за
основною діяльністю

Резерв на знецінення на 1 січня 2018
Додаткове знецінення
Використання резерву
Резерв на знецінення на 31 грудня 2018

Інша дебіторська
заборгованість

Передоплати

(3 027)

(-)

(42)

3 027

-

42

-

-

-

Всі прострочені суми, за якими не створено резервів на знецінення, вважаються такими, що будуть повернуті.
Вся дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість деномінована в
гривнях та іноземній валюті (долар, євро).
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ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях та
іноземній валюті (долар). Усі кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:
Українські гривні
Долар США
Разом

01.01.2018
99
167

31.12.2018
312
-

266

312

Інші надходження та витрачання грошових коштів Компанії, відображені у Звіті про рух грошових коштів (за
прямим методом) включають:
Інші надходження операційної діяльності
Дохід від реалізації оборотних активів
Повернення помилково перерахованих коштів
Інші надходження
Разом

2018 рік

2017 рік

503
503

13 568
114
13 682

2018 рік

2017 рік

362
1070
224
598
2 254

348
1 025
765
617
1 215
3 970

Інші витрачання операційної діяльності
Погашення за авансовими звітами
Аліменти та інші утримання із заробітної плати
Перерахування профкому
Надання допомоги фіз.особам, неприбутковим організаціям
Інше витрачання
Разом

14
14.1

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал

У 2018 не було змін у кількості випущених та повністю сплачених акцій Компанії. Станом на 31 грудня 2018 р.
загальна кількість оголошених простих іменних акцій становить 517 171 236 грн. з номінальною вартістю
0,25 грн. кожна. Всі оголошені акції були випущені і повністю сплачені. Всі прості іменні акції мають рівні права
при голосуванні, виплаті дивідендів або розподілу капіталу. Всі акціонери мають право на дивіденди та розподіл
капіталу у гривнях. У 2018 р. не було заявлено про виплату дивідендів.
Розподіл акцій між акціонерами
Найменування

Наявність акцій на 31.12.2018 року

Наявність акцій на 31.12.2017 року

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
Акціонера

к-ть

Сума, грн.

%

к-ть

Сума, грн.

%

У осіб, частка яких у статутному
фонді не перевищує 5%, у т.ч.:

6 084 858

1 521 214,5

1,176566

6 084 858

1 521 214,5

1,176566

-

-

-

-

-

-

У осіб, частка яких у статутному
фонді перевищує 5%, у т. ч.:

511 086 378

127 771 594,5

98,823434

511 086 378

127 771 594,5

98,823434

33549199 ПАТ «Закритий не
диверсифікований корпоративний
Інвестиційний фонд «Прайм
Ессетс Кепітал» (Україна)

511 086 378

127 771 594,5

98,823434

511 086 378

127 771 594,5

98,823434

ВСЬОГО

517 171 236

129 292 809

100

517 171 236

129 292 809

100

у членів виконавчих органів ПАТ

14.2.Резервний капітал
Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків
підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного
капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 5 % відсотків з прибутку
підприємств.
Річними Загальними зборами акціонерів Компанії було прийнято рішення щодо направлення частини суми
чистого прибутку, отриманого по результатам роботи 2017 року, в розмірі 1 757 тис. грн. (становить 5% від суми
прибутку за 2018 рік) до Резервного фонду Компанії. Станом на 31.12.2018 року резервний капітал дорівнює
13 100 тис. грн.
15. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ
Інформація щодо виду та змін забезпечень:
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

Створено на 01.01.2018
нараховано
використано
відновлення невикористаних сум
Залишок на 31.12.2018

8 237
9 443
9 901
7 779

Сума, що визнана в якості резерву, відображає найкращу розрахункову оцінку витрат, які необхідні на кінець
звітного періоду для врегулювання існуючого зобов’язання.
Загальна сума резерву складається з:
-

обов’язкових виплат, передбачених КЗпП, таких як оплата днів щорічної відпустки, компенсації днів
невикористаної відпустки при звільненні;

-

гарантійних виплат відповідно до Колективного договору та Положення «Про оплату праці»: одноразові
заохочення до ювілейних та пам’ятних дат, одноразова матеріальні допомога працівникам, які виходять
на пенсію за віком, по інвалідності, за власним бажанням.

Забезпечення на виплату відпусток створюється щорічно станом на 31 грудня на підставі даних про
середньоденний заробіток працівників та кількості невідпрацьованих днів відпустки відповідно до методики
розрахунку, що встановлена українським законодавством. Середньоденний заробіток розраховується виходячи
із середньої кількості календарних днів за рік з урахуванням свят.

16. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, в т.ч. з
пов’язаними особами
Зобов’язання за фінансовим лізингом
Всього фінансової кредиторської заборгованості

1 січня 2018 р.

31 грудня 2018 р.

239 918
80
239 998

287 378
287 378

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень

Аванси отримані, в.т.ч. з пов’язаними особами
Нараховані витрати на винагороди працівникам
Відрахування на соціальні внески
Військовий збір
Податок на доходи фізичних осіб
Ресурсні платежі
Податок на прибуток
Розрахунки з податкових зобов’язань
Заборгованість за поворотною фін. допомогою
Інша заборгованість
Всього нефінансової кредиторської заборгованості

973 021
3 765
1 100
77
926
135
3 442
22 336
15 620
227

1 461 614
5 135
1 455
102
1 223
79
2 890
49 643
41 666
292

1 020 649

1 564 099

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість

1 260 647

1 851 477

Уся кредиторська заборгованість деномінована у гривнях та іноземній валюті (долар, євро). Балансова вартість
кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості приблизно
дорівнює її справедливій вартості.
17. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судові процедури.
В 2018 році за результатами позапланових податкових перевірок ПрАТ "Дніпровський КПК" мав дві судові справи
на загальну суму 32,4 млн. грн. Адміністративним судом прийняти рішення на користь ПрАТ "Дніпровський КПК",
які вступили в законну силу відповідно 04.06.2018 р. та 13.09.2018р..
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється.
Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Керівництво вважає, що його тлумачення є доречним та
обґрунтованим і нараховує відповідні резерви на податок на прибуток та інші податки на підставі цього
припущення. Однак неможливо гарантувати, що податкові органи не оскаржать нараховані суми.
Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій та діяльності Компанії можуть
відрізнятися від тлумачення керівництва. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у
своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Це
передбачає дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про ухилення від оподаткування
шляхом перевірки сутності та комерційних підстав операцій, а не лише їх юридичної форми.
Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у
відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових
перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувались, можуть бути
оскаржені у майбутньому. У результаті можуть бути нараховані додаткові суми податків, штрафів та пені.
Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування, стягувати пеню та інші податкові
зобов’язання протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обставин перевірка може
стосуватися довших періодів.
18. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під
спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних
рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними
сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Пов’язаними з Компанією особами є:

Назва пов’язаної особи
ТОВ "Інтерстарч Україна" (код 38307757)
Майстренко Олександр Володимирович
Ігнатов Євген В’ячеславович
Піщик Андрій Володимирович
Цимбал Тамара Григорівна
Хрієнко Віктор Михайлович

Характер взаємовідносин
Контролююча сторона
Відносини контролю
Відносини контролю
Відносини контролю
Відносини контролю
Відносини контролю

Види та обсяги операцій за 2018 рік з ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА»
Операція

тис. грн., в т.ч. ПДВ

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень

Реалізація пов’язаній особі готової продукції Компанією

44 544

Надання пов’язаній особі послуг з переробки та інших послуг

717 170

Отримання від пов’язаної особи товарів та інших ТМЦ

77 376

Сума залишків заборгованостей між ПрАТ «Дніпровський КПК» та ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА"
Заборгованість
Дебіторська заборгованість пов’язаної особи за продукцію
Кредиторська заборгованість перед пов’язаною особою за
одержаними авансами
Кредиторська заборгованість перед пов’язаною особою за отримані
товари та ТМЦ

На 01.01.2018
7 053
972 908

На 31.12.2018
2 824
1 461 571

173 278

211 358

Заборгованості є поточними, тому резерв сумнівних боргів не створювався. Безнадійні або сумнівні
заборгованості відсутні. В угодах між Сторонами відсутні особливі умови, забезпечення та відшкодування
внаслідок непогашення зобов’язань, надання чи отримання будь-яких гарантій.
Ключовий управлінський персонал представлений 4 особами: Дирекцією Компанії (4 чол). Характер відносин –
відносини контролю. У 2018 році вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена до
складу адміністративних витрат та становить 1 596,2 тис.грн. Компанія не має довгострокових зобов’язань.
19. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики, торгову та іншу кредиторську
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Компанії. До складу
основних фінансових активів Компанії входять торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти, які виникають
безпосередньо в ході її операційної діяльності.
Компанія схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності та валютного ризику.
Керівництво Компанії контролює процес управління цими ризиками. Функція управління ризиками у Компанії
здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності), ринкових, цінових, а
також операційних та юридичних ризиків. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті
забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих
ризиків.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику:
відсотковий ризик, валютний ризик і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу і
ризик зміни цін на товари. Фінансові інструменти, яким властивий ринковий ризик, включають в себе кредити і
позики, депозити, інвестиції в боргові і пайові інструменти і похідні фінансові інструменти.
Обсяги реалізації Компанії залежать від цін закупівлі сировини для виробництва крохмалю й інших продуктів
переробки. Компанія купує сировину у вітчизняних сільськогосподарських виробників. Україна є країною з
ризикованим сільським господарством, тому є ризик того, що ціни на сировину можуть коливатися залежно від
урожайності по країні.
Ціновий ризик
Компанія не схильна до цінового ризику щодо енергоносіїв, які використовуються на виробничі потреби. Через
впровадження енергозберігаючих технологій, ціновий ризик на енергоносії не буде впливати на Компанію
найближчим часом.
Кредитний ризик
Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту
спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик
виникає в результаті реалізації Компанією продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами,
внаслідок яких виникають фінансові активи.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Компанія, показана нижче за категоріями
фінансових активів:
Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 13)

1 січня 2018 р.

31 грудня 2018 р.

266

312
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Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю (Примітка 12)

47 028

11 919

47 294

12 231

Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових інструментів

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями, здійснюється Компанією відповідно до політики,
процедурам і системам контролю, встановленими щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями.
Кредитна якість покупця оцінюється на основі докладної форми оцінки кредитного рейтингу. Здійснюється
регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців та активів за договором.
Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату з використанням матриці оціночних
резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків. Ставки оціночних резервів встановлюються в залежності від
кількості днів прострочення платежу для груп різних клієнтських сегментів з аналогічними характеристиками
виникнення збитків (тобто по географічних регіонах, типу продукту, типу і рейтингу покупця, забезпечення за
допомогою акредитивів або інших форм страхування кредитних ризиків). Розрахунки відображають результати,
розраховані з урахуванням ймовірності, тимчасову вартість грошей і обґрунтовану та підтверджувану
інформацію про минулі події, поточних умовах і прогнозованих майбутніх економічних умовах, доступну на звітну
дату. Компанія не має майна, переданого їй у заставу як забезпечення належної їй заборгованих грошей.
Отже, керівництво Компанії вважає доцільним надавати у фінансовій інформації дані про строки заборгованості
та іншу інформацію про кредитний ризик. Цю інформацію подано у Примітці 12.
Валютний ризик
Фінансові інструменти, які наражаються на ринковий ризик включають кредити та займи, депозити, інвестиції,
похідні фінансові інструменти. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків по фінансовому інструменту буде коливатися внаслідок зміни валютних курсів. Компанія не має
значного валютного ризику.
Ризик процентної ставки.
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових процентних ставок. Схильність Компанії до ризику зміни
ринкових процентних ставок може відноситься, перш за все, до довгострокових боргових зобов'язаннях Компанії
з плаваючою процентною ставкою.
Станом на кінець 2018 року фінансові процентні зобов’язання Компанії відсутні, тому даний ризик не є
властивим для Компанії
Ризик ліквідності.
Компанія здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент планування поточної
ліквідності. Метою Компанію є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю шляхом використання
банківських овердрафтів, банківських кредитів, фінансової оренди та договорів оренди з правом викупу. Відповідно до
політики Компанії, протягом наступних 12 місяців повинна підлягати погашенню не більше 25% заборгованості. Компанія
проаналізувала концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і прийшла до висновку, що вона є
низькою. Компанія має доступ до джерел фінансування в достатньому обсязі, а терміни погашення заборгованості, що
підлягає виплаті протягом 12 місяців, за домовленістю з поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізні
дати.
Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов’язань, пов’язаних з
фінансовими зобов’язаннями. Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії.
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року у тис. грн. за
визначеними в угодах строками погашення. Суми у таблиці аналізу за строками – це недисконтовані грошові
потоки за угодами.
До 6 місяців
Зобов’язання
Позикові кошти (Примітка 10)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
(Примітка 16)
Всього майбутніх платежів

6-12 місяців

Більше 1 року

Всього

-

-

-

-

263 641

13 674

10 063

287 373
287 373

Операційний та юридичний ризики.
Операційний та юридичний ризики включають:


ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором),
включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з
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Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень

недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення
інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;


інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем
та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або
технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення
цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;



правовий ризик, пов'язаний з недотриманням Компанією вимог законодавства, договірних зобов'язань, а
також з недостатньою правовою захищеністю установи або з правовими помилками, яких припускається
установа при провадженні діяльності.

Чутливість Компанії до операційного ризику є низькою, оскільки розподіл обов’язків в Компнаії направлений на
зменшення можливостей, які дають змогу будь-якій особі обіймати посаду, що дозволяє їй робити та
приховувати помилки або шахрайські дії у звичайному ході виконання своїх обов’язків, розроблена досконала
система внутрішнього фінансового моніторингу. Працівники регулярно проходять ознайомлення із
законодавством України.
Системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які використовує Компанія, запобігають втратам,
крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та забезпечують
архівацію даних та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день, а також забезпечують
дублювання роботи всіх систем та елементів для забезпечення збереження інформації та забезпечення
неможливості її знищення з будь-яких обставин.
20. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Компанія здійснює аналіз фінансових інструментів, визнаних за справедливою вартістю, у розрізі таких категорій
ієрархії:


інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі котирувань цін на активних ринках для
ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1;



інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі відмінних від котирувань цін, включених
до Рівню 1, вихідних даних, що спостерігаються для активу або зобов'язання безпосередньо (ціни) або
опосередковано (похідні від цін) - рівень 2;



інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі вихідних даних для активу або
зобов'язання, не заснованих на спостережуваних ринкових даних (вихідні дані, що не спостерігаються на
ринку) - рівень 3.

Згідно МСФЗ (IFRS) 7.29 розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів не
вимагається:




якщо балансова вартість є обґрунтованим наближенням до справедливої вартості (наприклад,
короткострокова торгова дебіторська і кредиторська заборгованість);
щодо договору, що містить умову дискреційного участі (як описано в МСФЗ (IFRS) 4), якщо справедлива
вартість цієї умови не може бути надійно оцінена;
щодо зобов'язання по оренді.

Станом на 31.12.2018 року Компанія не має фінансових активів, які могли б бути віднесені до категорій
«Фінансові активи, що переоцінюються за СС через прибуток або збиток», «Фінансові активи, які оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і
збитків (боргові інструменти)», «Фінансові активи, класифіковані за рішенням організації як оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків і
збитків при припиненні визнання (пайові інструменти)» та «Фінансові активи, які оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток».
21. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає, щоб організації розкривали у своїй фінансовій звітності інформацію про стандарти, які
були випущені, але ще не вступили в силу, а також відому або обґрунтовану інформацію, що дозволяє
користувачам оцінити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фінансову звітність організації.
Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти, поправки і роз'яснення, у
разі необхідності, з дати їх вступу в силу.

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Примітки до фінансової інформації за МСФЗ – 31 грудня 2018 року
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МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року та замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда стимули» та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди».
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає,
щоб орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно
порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення
від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) та
короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар має
визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права
користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо
від витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події (наприклад,
зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми
переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється, в порівнянні з
діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду,
використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди:
операційну і фінансову.
МСФЗ (IFRS) 16, який набирає чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї
дати, вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
Перехід на МСФЗ (IFRS 16)
Компанія планує застосувати МСФЗ (IFRS) 16 ретроспективно до кожного представленого попереднього звітного
періоду. Компанія вирішила застосовувати стандарт до тих договорів, які раніше були ідентифіковані як
договори оренди відповідно до МСФЗ (IAS) 17 і Роз'ясненням КТМФЗ (IFRIC) 4. Таким чином, Компанія не
застосовуватиме стандарт до договорів, які раніше не були ідентифіковані як містять ознаки оренди відповідно
до МСФЗ (IAS) 17 і Роз'ясненням КТМФЗ (IFRIC) 4.
Компанія прийняла рішення використовувати звільнення, передбачені стандартом щодо договорів оренди,
термін оренди за якими на дату першого застосування становить не більше 12 місяців, а також договорів
оренди, базовий актив за якими має низьку вартість. Компанія має договори оренди певних видів активів,
вартість яких вважається низькою.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"
В травні 2017 р. Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий всеосяжний стандарт
фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття
інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який
був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто
страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування)
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим
інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ
(IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для
страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових
політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти
обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:


певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінної винагороди).



спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому
вимагається порівняльна інформація. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також
застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї.
Даний стандарт не застосовний до Компанії.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
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Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток в умовах існування невизначеності щодо податкових
трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів,
які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються
відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає
наступні питання:




розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами;
як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані
податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;



як організація розглядає зміни фактів і обставин.

Компанія повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з
однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід,
який дозволить з більшою точністю передбачити результат дозволу невизначеності. Роз'яснення вступає в силу
для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при
переході. Компанія застосує роз'яснення з дати його вступу в силу, застосування роз'яснення не вплинуло на
фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням»
Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за амортизованою вартістю або за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» (критерій
застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р.).
Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його
асоційованої організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над
дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься до
них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що
представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором та його асоційованої
організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які
виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах
часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному
підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Для Компанії наведені положення не застосовні.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за
програмою"
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду.
Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань
за програмою відбувається протягом звітного періоду, організація повинна:


визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень,
використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що
відображають винагороди, пропоновані за програмою , і активи програми після даної події;



визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням: чистого зобов'язання
(активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди, пропоновані за програмою, і
активи програми після цього події; та ставки дисконтування, використаної для переоцінки цього чистого
зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.

Поправки також роз'яснюють, що організація повинна спочатку визначити вартість послуг минулих періодів або
прибуток або збиток від погашення зобов'язань, без урахування впливу граничної величини активу. Дана сума
визнається в прибутку чи збитку. Потім організація повинна визначити вплив граничної величини активів після
внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою. Зміна даного
впливу, за винятком сум, включених в чисту величину відсотків, визнається у складі іншого сукупного доходу.
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Дані поправки застосовуються щодо змін програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за
програмою, що сталися на дату або після початку першого річного звітного періоду, починаючи з 1 січня 2019
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися тільки у
відношенні майбутніх змін програми Компанії, її скорочення або погашення зобов'язань за програмою.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства»
Поправки роз'яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в асоційовані
організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але які, по суті,
складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство (довгострокові
вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскільки воно має на увазі, що до таких довгострокових вкладень
застосовується модель очікуваних кредитних збитків в МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги збитки,
понесені асоційованої організацією або спільним підприємством, який збиток від знецінення чистих інвестицій,
визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство, що
виникають внаслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства».
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. Допускається застосування поправок до цієї дати.
Оскільки у Компанії відсутні такі довгострокові вкладення в асоційовані організації або спільні підприємства, дані
поправки не чинять впливу на її фінансову звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр. (Випущені в грудні 2017 року)
Дані удосконалення включають в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів»
У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією, то
вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку
раніше контрольованої частки участі в активах та зобов'язаннях спільної операції за справедливою вартістю.
При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях.
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо об'єднань бізнесів, дата яких збігається з або настає
після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати. Дані поправки будуть не застосовні до Компанії.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво»
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль
над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У
поправках пояснюється, що в таких випадках раніше були частки участі в даній спільної операції не
переоцінювати.
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує спільний контроль і
дата яких збігається з або настає після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року
або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час дані поправки не застосовні до
Компанії.
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими операціями
чи подіями, які генерували прибуток, що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. Отже, організація
повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або
власного капіталу в залежності від того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події.
Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. При першому застосуванні даних поправок організація
повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього
порівняльного періоду або після цієї дати.
Компанія не очікує, що поправки нададуть будь-який вплив на її фінансову звітність.
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями»
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Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для придбання
кваліфікованого активу, в складі позик на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для
підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за позиками, понесених на дату початку річного
звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї дати. Організація повинна
застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати.
Оскільки діюча політика Компанії відповідає вимогам поправок, Компанія не очікує, що вони будуть мати вплив
на її фінансову звітність.
22. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Після закінчення звітного періоду до часу опублікування фінансової інформації у фінансово-господарській
діяльності Компанії не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум, визнаних
у фінансовій звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 33.
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