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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

Голова правління П.В. Вовчук

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

м.п.
25.04.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2014 року 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Державна 
продовольчо-зернова корпорація України"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

37243279
Саксаганського, 1, Київ, 01033

5. Міжміський код, телефон та факс 044 206-15-09, 206-15-09

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 25.04.2014

(дата)

2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці

pzcu.gov.ua
в мережі 
Інтернет

25.04.2014
(дата)

(адреса сторінки)
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Зміст
---------------------------_—  ̂ - ... . ... . . - . -  •
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента; X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери емітента X

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки: Деякі форми квартальної звітності не заповнені у зв"язку із відсутністю 
відповідних подій у звітному періоді.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнено - Товариство користується 
прямим методом.
1/ Звіт про власний капітал р. 4100, гр.7 = Звіт про фінансові результати р.2355, гр.З (в цих 
формах зазачені рядки тотожні, але в ф.2 сума в душках, а в ф. 4 зі знаком мінус і тому програма 
їх не порівнює).
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2/ Звіт про власний капітал р. 4110 гр. 4 має = звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) р. 2460 гр. З, але р. 4110 гр. 4 - це інший сукупний дохід за звітний період в розрізі 
капітал у дооцінках, а у ф.2 р. 2460 гр. З - це інший сукупний дохід після оподаткуванні за 
звітний період і сума р. 2460 є результатом наступних дій: р.2400+2405+2410+2415+2445-2455 і 
тому р.4110 гр.4 (ф.4) не може = р.2460 гр.З (ф^ 2).
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА

ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 5710
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 70.10

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20

Складське господарство 52.10

10. Органи управління підприємства: Міністерство аграрної політики та продовольства України
11. Банки, що обслуговують емітента:

Публічне акціонерне товариство "Державний 
експортно-імпортний банк України"

322313
26003020053310
Публічне акціонерне товариство "Державний 
експортно-імпортний банк України"

322313
26003020053310
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1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ААВ № 069532

16.09.2010
м. Київ

867717000,00
100



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата
видачі

Державний орган, що видав Дата
закінчення

дії
ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5
д/н д/н 01.01.1900 Д/н 01.01.1900

Опис: За звітний період Товариство не одержувало ліцензії на окремі види діяльності.
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IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) Найменування д/н

2) Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ д/н
4) Місцезнаходження д/н

5) опис: У звітному періоді Товариство не створювало юридичні оособи.

1 кн. 2 0 14 Н VIА 37243279



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади 
корпоративного 

секретаря

Дата призначення особи 
на посаду корпоративного 

секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 
призначеної на посаду корпоративного 

секретаря
1 2 3

01.01.1900 01.01.1900 д/н

Опис: Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

І кв. 2014 37243279



1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чігрін Д.Б.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 300404, 05.05.1998, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження 1961
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор адміністративно-господарського департаменту - керівник апарату голови 
правління ДАК "Хліб України"

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -15р.
Попередні посади: Директор адміністративно-господарського департаменту - керівник апарату 
голови правління ДАК "Хліб України".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щурін О.М.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 067762, 04.03.1996, Ленінським РВ УМВС України в Одеській області
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Головної торгово-експортної 
філії ПАТ "ДПЗКУ"

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -4  р.
Попередні посади: Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Головної торгово- 
експортної філії ПАТ "ДПЗКУ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1 кв. 2014 ^ МА 37243279



1. Посада Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовчук П.В.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ, 750261, 01.08.2006, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правління ДАК "Хліб України"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 20 р.
Попередні посади: Заступник голови правління ДАК "Хліб України".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашкова І. В.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ, 176978, 19.01.1996, Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській області

4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Кронекс-Україна"- головний бухгалтер
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 6 років
Попередні посади: ТОВ "Кронекс-Україна"- головний бухгалтер
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
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1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гоголь П.М.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 196962, 04.02.1998, Великоновосілківським РВ УМВС України в Донецькій області
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Радник голови правління ПАТ "ДПЗКУ"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -11р.
Попередні посади: Радник голови правління ПАТ "ДПЗКУ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Насіров P.M.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

НК, 000411, 22.06.1995, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області
4. Рік народження 1969
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

виконавчий директор "Ренесанс Капитал"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -
Попередні посади: виконавчий директор "Ренесанс Капитал"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

І кв. 2 0 14 S M A 37243279



1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврилов І.О.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

МС, 365692, 16.07.1998, Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області
4. Рік народження 1969
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора з фінансових питань ТОВ "Трейд Хауз Україна"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -13 р.
Попередні посади: Заступник директора з фінансових питань ТОВ "Трейд Хауз Україна" 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бровді Р.Й
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВР, 049300, 15.04.2003, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області
4. Рік народження 1975
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Грейн Трейдінг Груп"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -5  р.
Попередні посади: Директор ТОВ "Грейн Трейдінг Груп".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

І кв. 2 0 14 Н М Л 37243279



1. Посада Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Давиденко В.М.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади тощо,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ахіджанов Б.Р.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку 
Мінагрополітики України

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади тощо,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1 кв. 2014 S M -V 37243279



1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрійчук І.Д.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

МН, 706562, 29.09.2004, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській 
області

4. Рік народження 1985
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДАК "Хліб України" - заступник начальника управління корпоративних прав правового 
забезпечення юридичного департаменту

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -4  р.
Попередні посади: ДАК "Хліб України" - заступник начальника управління корпоративних прав 
правового забезпечення юридичного департаменту
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кірєєв Д.Б.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 , 00,01.01.1900, д/н
4. Рік народження 1900
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший заступник голови правління АТ "Ощадбанк"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади то що,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

І кн. 2014 *МЛ 37243279



1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карасевич С.П.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник відділу екологічної політики Департаменту розвитку реального сектору 
економіки Мінекономрозвитку і торгівлі України.

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади тощо,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дем"яненко О.В.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник начальника управління з питань реформування власності Департаменту 
планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна 
України.

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади то що,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

І кв. 2014 Ч М Л 3724327е)



1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пахачук Г.Д.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства 
фінансів України.

8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - д/н 
Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах - д/н 
В Товаристві відсутня інформація про стаж керівної роботи, попередні посади то що,а також 
відсутня згода на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1 кв. 2014 ° 8МЛ 37243279



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м. Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон 044 279-12-13 

факс 377-70-16
8. Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну

діяльність депозитарію
9. Опис: д/н

І кв. 2 0 14 * \ 1Л 37243279



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 16431900 X X

у тому числі:
Довгострокові кредити 26.12.2012 16431900 4,9 26.12.2027

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X 0 X X

Д/Н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X 0 X X

Д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 1882 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 280920 X X
Усього зобов’язань X 16714702 X X
Опис: д/н

1 кв. 2014 Н М А 37243279



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
Територія М.КИЇВ

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2014.04.01

37243279

8000000000

230

70.10

Організаційно- Акціонерне товариство 
правова форма 
господарювання

Вид економічної Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 
діяльності
Середня кількість працівників 5710
Адреса, Саксаганського, 1, Київ, 01033, 044 206-15-09
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V" у відповідній клітинці): _______________
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 1493 1376
первісна вартість 1001 2410 2430
накопичена амортизація 1002 917 1054

Незавершені капітальні інвестиції 1005 98617 137126
Основні засоби 1010 694844 682702

первісна вартість 1011 849049 852723
знос 1012 154205 170021

Інвестиційна нерухомість 1015 277 334
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 340 340
знос інвестиційної нерухомості 1017 63 6

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 16 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 24992 24992
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у  централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 820239 846530

1 кв. 2014 Я М А 37243279



1 2 3 4
II. Оборотні активи

Запаси 1100 954669 359361
Виробничі запаси 1101 82074 75190
Незавершене виробництво 1102 10594 16989
Готова продукція 1103 18005 17281
Товари 1104 843996 249901

Поточні біологічні активи 1110 665 679
Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1299334 1185408
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 194114 1024974
з бюджетом 1135 126259 122187

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 83475 85587
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 55710 54164
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9920414 13592648

Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 1038 2459
Частка перестраховика у  страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов ’язань
1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 5649 2542
Усього за розділом II 1195 12641327 16430009

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 13461566 17276539

I кв. 2014 « м л 37243279



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 867717 867717
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 309732 309698
Додатковий капітал 1410 506 506

Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (213838) (616084)
Неоплачений капітал 1425 ( 1 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( о )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом І 1495 964116 561837

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов ’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 11989500 16431900
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі: 

резерв довгострокових зобов ’язань
1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 11989500 16431900

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 183164 43756
розрахунками з бюджетом 1620 1643 1882

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 1595 3602
розрахунками з оплати праці 1630 3686 8571

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1025 1994
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 12200 12480
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 304637 210517
Усього за розділом III 1695 507950 282802

1 кв. 2014 ,;шл 37243279



1 2 3 4

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 13461566 17276539

Примітки: Орган управління - Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Керівник П.В. Вовчук

Головний бухгалтер І.В. Пашкова

І кв. 2014 37243279



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА Дата (рік, місяць, число) 
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" за є д р г ю у

КОДИ
2014.04.01

37243279

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 року ________

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього

року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1516099 133354

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у  перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1313247 ) ( 102902 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток
2090 202852 30452

збиток 2095 ( 0 ) ( о )
Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових зобов 'язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 570712 13915
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю
2121 7 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 35901 ) ( 28796 )
Витрати на збут 2150 ( 7422 ) ( 2241 )
Інші операційні витрати 2180 ( 57231 ) ( 7799 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 123 ) ( Ю8 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 673010 5531

збиток 2195 ( о ) ( о )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 160279 0
Інші доходи 2240 3394350 569

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 175690 ) ( 45034 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4454239 ) ( 820 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток
2290 0 0

збиток 2295 ( 402290 ) ( 39754 )

1 кв. 2014 8 М Л 37243279



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 (3298)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 (69)

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 0 0

збиток 2355 ( 402290 ) ( 43121 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код

рядка
За звітний 

період
За

аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 16
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 16 (1568)
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 16 (1552)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 77
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 16 (1629)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (402274) (44750)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код

рядка
За звітний 

період
За

аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 74176 59552
Витрати на оплату праці 2505 49605 39800
Відрахування на соціальні заходи 2510 17813 14165
Амортизація 2515 15551 13271
Інші операційні витрати 2520 41108 13650
Разом 2550 198253 140438

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код

рядка
За звітний 

період
За

аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 8677170 8677170
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8677170 8677170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (46,36) (4,97)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (46,36) (4,97)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Немає

Керівник Вовчук В.П.

Головний бухгалтер Пашкова І.В.

І кв. 20 14 я м а 37243279



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА Дата (рік, місяць, число) 
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" г ПРГІПУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 1 квартал 2014 року

Форма № 3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 193305 2409585

Повернення податків і зборів 3005 219 351
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування ЗОЮ 10123 870
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2086 1297622
Надходження від повернення авансів 3020 150695 289344
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025 154 236

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 140
Надходження від операційної оренди 3040 305 220
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 32
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 6790546 7154616
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 80331 ) ( 641536 )

Праці 3105 ( 37171 ) ( 165277 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17476 ) ( 77322 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 9289 ) ( 58323 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 23 ) ( 1172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 528 ) ( 14496 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4540 ) ( 25806 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1605401 ) ( 4907526 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 57 ) ( 277731 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 438 ) ( 11118 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 6 ) ( 63 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1596655 ) ( 7096127 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3800609 (2082007)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій
3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих: 

відсотків
3215 0 136147

дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

37243279
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1 2 3 4
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 1763 ) ( 5692 )
Виплати за деривативами 3270 ( о ) ( о )
Витрачання на надання позик 3275 ( о ) ( о )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 ( о ) ( о )

Інші платежі 3290 ( 2511 ) ( 3350 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (4274) 127105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу

3300 1 0

Отримання позик 3305 0 10000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 177882 1355
Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 121902 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 120 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 300234 ) ( 683 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( о ) ( о )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( о ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 1750 ) ( 15422 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (124101) (126772)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3672234 (2081674)
Залишок коштів на початок року 3405 9920414 12002025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 63
Залишок коштів на кінець року 3415 13592648 9920414

П.В. Вовчук 

I.В. Пашкова
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА Дата (рік, місяць, число)
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ

КОДИ

2014.04.01

37243279

Звіт про власний капітал 
за 1 квартал 2014 року

Форма № 4 КодзаДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко
вий капітал

Резервний
капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений
капітал

Вилу
чений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 867717 309732 506 0 (213838) 0 ) 0 964116
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригованиіі залишок на початок року 4095 867717 309732 506 0 (213838) (1) 0 964116
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

4100 0 0 0 0 (402296) 0 0 (402296)

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 (34) 0 0 50 0 0 16
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 (34) 0 0 50 0 0 16
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 1 0 1
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 (34) 0 0 (402246) 1 0 (402279)
Залишок на кінець року 4300 867717 309698 506 0 (616084) 0 0 561837

Примітки: 1/ Звіт про власний капітал р. 4100, гр.7 = Звіт про фінансові результати р.2355, гр.З (в цих формах зазачені рядки тотожні, але в ф.2 сума в 
душках, а в ф. 4 зі знаком мінус і тому програма їх не порівнює).
2/ Звіт про власний капітал р. 4110 гр. 4 має = звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) р. 2460 гр. З, але р. 4110 гр. 4 - це інший сукупний 
дохід за звітний період в розрізі капітал у дооцінках, а у ф.2 р. 2460 гр. З - це інший сукупний дохід після оподаткуванні за звітний період і сума р. 2460 є 
результатом наступних дій: р.2400+2405+2410+2415+2445-2455 і тому р.4110 гр.4 (ф.4) не може = р.2460 гр.З (ф. 2).

Керівник П.В. Вовчук

Головний бухгалтер І.В. Пашкова

1 кв. 2014 37243279



Примітки до фінансової звітності, 
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту Публічного акціонерного товариства
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» за 1 квартал 2014 року 

1.Інформація про підприємство
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ 
УКРАЇНИ» (далі -  Товариство) є юридичною особою, створене шляхом перетворення 
державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 року N 593 «Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 764» та наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 7 липня 2011 р. № 325 «Про реорганізацію 
шляхом перетворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація 
України».
Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження з 
управління корпоративними правами Товариства відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 6 червня 2011 року N 593 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 2010 р. № 764» здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства 
України.
Місце знаходження Товариства: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.1 
Статут Товариства зареєстровано 18.11.2011 року.
Основними видами діяльності Товариства є:
- складське господарство;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- виробництво продукції борошномельно - круп'яної промисловості;
- надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки;
- вирощування, переробка, зберігання, закупівля, реалізація сільськогосподарської продукції та 
ін..
Статутний капітал Товариства становить 867 717 000,00 гривень.
Структура Товариства станом на 31.03.2014 включає Головне підприємство та 56 філії:

№ п/п□ Назва ФіліїПАдресаП Основний вид діяльності
1.ПОленівський КХПП 85710, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Оленівка, вул.Поштова,
147□виробництво борошна
2. ПЛегендарненський елеватор□ 84050, Донецька обл., Олександрівський р-,н с.ІверськеПнаданн: 
послуг зернового складу
□ □□
3.ПРоївський елеватор085612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м.Курахове, пр-т Маяковського, 1- 
дП надання послуг зернового складу
□ □□
4. □ Кіровоградський КХП №1 □ 25006, м.Кіровоград, вул.Варшавська, 90 □ виробництво борошна
5.ПНовоукраїнський КХПП27100, Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка, вул.Чайковського,
28 □ виробництво комбікормів, крупів
6.ПГребінківський елеваторП 37400, м.Гребінка, пр-т Пирятинський, 46 Пнадання послуг зерновог 
складу
□ □□
7.!ИКобеляцький КХПП39213, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Бутенки, вул.Полтавська,
62Пнадання послуг зернового складу
□ □□
8.□ Лубенський Н03П37552, Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Засулля, вул.Комсомольська,
137Пнадання послуг зернового складу
ппп
9.ПДубенський КХПП35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул.Залізнична, 50Пнадання послуг зернов
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складу
□ □ □
ІО.ПБуринський елеваторП41700, Сумська обл, м.Буринь, вул.Новоселівська, 2□ надання послуг 
зернового складу
□ □ □
П.ПКролевецький КХПП41300, Сумська обл., м.Кролевець, вул. Андріївська, ЮПвиробництво 
борошна, комбікормів
12.Е1Сумський КХПП40022, Сумська обл., м.Суми, вул. 2-га Залізнична, ЗПвиробництво борошна
□ □□
13.ПБілоколодязький елеватор□ 62540, Харківська обл., Вовчанський р-н, с.Білий Колодязь, 
вул.Хлібороба, 2 □ надання послуг зернового складу
14.ПІзюмський ДКХПП64319, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.КапитолівкаПвиробництво 
комбікормів
15.йСавинський елеватор□ 64270, Харківська обл., Балакліївський р-н, смт.Савинці, 
вул.Привокзальна, 4 □ надання послуг зернового складу
□ □□
16.ПСахновщинський елеватор064501, Харківська обл., смт.Сахновщина, вул. 17 Вересня,
70□надання послуг зернового складу
17.ПБілокриницький КХПП74112, Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, м.Біла Криниця, 
вул.Каховська, 5Пнадання послуг зернового складу
□ □□
18.ПБратолюбівський елеватор□ 74640, Херсонська обл., Горностаївський р-н. с.Костянтинівка, 
вул.Робоча, 1 □ надання послуг зернового складу
^.□Партизанський елеватор□ 75550, Херсонська обл., Генічеський р-н, смт.Партизани, вул. 50рок 
Жовтня, 1 □ надання послуг зернового складу
20.ПБогданівецький КХП031345, Хмельницька обл, Хмельницький р-н, станція Богданівці, 
вул.Привокзальна 1 □ виробництво борошна
21.0Старокостянтинівський елеваторПЗІ 100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, 
вул.Кривоноса, 1 □ надання послуг зернового складу
22.ПУманський елеватор□ 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул.Старицького, 7Пнадання послуг 
зернового складу
□ □□
23.ПШполянський елеваторП20600, Черкаська обл., м.Шпола, вул.Калініна, 1 □ надання послуг 
зернового складу
□ □ □
24.ПМенське ХППП15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул.Садова, 5Пнадання послуг зернового ск.
25. □ Хлібна база № 83 □ 17400, Чернігівська обл., м.Бобровиця, вул.Горького, 1120надання послуг 
зернового складу
26.ПВрадіївський елеваторП 56301, Миколаївська обл, Врадіївський р-н, смт.Врадіївка, 
вул.Г.Врадіївщини, 12Пнадання послуг зернового складу
□ □ □
27. йНижньогірський елеватор□ 97100, АР Крим, смт.Нижньогірський, вул.Перемоги, 19 Пнаданн: 
послуг зернового складу
28.0Хлібна база № 78П26232, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Злинка, вул.Горького, 
25А □ надання послуг зернового складу
□ □ □
29.□ Тернопільський КХПС146006, м.Тернопіль, вул.Гайова, 21 □виробництво борошна
30. □ Миколаївський портовий елеватор□ 54042, м.Миколаїв, вул.1-а Слобідська, 122/1 □ перевалка 
зерна у портах
31.ПЛьвівський КХПП79019, м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 88□виробництво борошна
32.□ Одеський зерновий термінал□ 65003, Одеська обл., м.Одеса, Суворівський р-н, вул. Хлібна 
Гавань,4П перевалка зерна у портах
ЗЗПВеликолепетиський елеваторО74501, Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт.Велика 
Лепетиха, вул.Леніна, 1570надання послуг зернового складу
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□ □□ виробництво борошна
34ПКальчицький елеватор □ 87040, є. Кальчик, Володарський р-н, Донецька область □ надання пос. 
зернового складу
□ □□
35йБровківське ХППП10028, с. Бровки-Перші, вул. Леніна, 136 Андрушівський р-н, Житомирська 
область □ надання послуг зернового складу
□ □□
ЗбПСтрийський КХП №2□ 82400, м. Стрий, вул. Болехівська, 26 Львівська область □ виробництво 
борошна
37ШСолідарненський елеватор092213, с.Солідарне вул.Центральна,! □ надання послуг зернового 
складу
38ПНовополтавський елеваторП 55645, с. Полтавка, вул..Станційна, 11 Новобузький р-н, 
Миколаївська область □ надання послуг зернового складу
□ □□
39□ Кременчуцький КХП□ 39605, м. Кременчук, вул. 1905 року, 21 Полтавська область Пвиробнип 
борошна, комбікормів, крупів та ін.
□ □ □
40[]Пирятинський КХПП37000, м. Пирятин, вул. Леніна, 52 Полтавська область□ виробництво 
борошна
41 ПХарківський комбінат хлібопродуктів №2 □ 61001,м.Харків, Комінтернівський р-н, 
вул.Плеханівська, 114Пвиробництво борошна
□ □□
42ПГолопристанський елеватор□ 75600, м. Гола Пристань, вул. Елеваторна, 1 Голопристанський р 
Херсонська область □ надання послуг зернового складу
□ □ □
43ПІчнянське ХППП16700, м. Ічня, вул. Вокзальна, 140, Ічнянський р-н, Чернігівська 
область □ надання послуг зернового складу
□ □ □
44 □ Хлібна база №86 020000, м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1 Христинівський р-н. Черкасы 
область, □ надання послуг зернового складу
45ПГоловна Торгово-експортна філіяП04070, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72П оптова торгівля 
зерном
4бПБрилівський елеваторП75143, Херсонська область, Цюрупинський, смт.Брилівка, Радянська, б; 
№ 64 □ складське господарство
47ПВолодимир-Волинський КХПП44700, Волинська область, Володимир-Волинський, Княгині 
Ольги, буд. № 50 виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 
48 □ Галицький КХПП77100, Івано-Франківська область, Галич, Лесі Українки, буд. № 100 □ 
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
49□ Криворізьке ХПП□ 53042, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Пічугіно, 
Станційна, буд. № 20 □ оптова торгівля зерном
50□ Миргородський КХП №1 □ 37600, Полтавська область, Миргород, Гоголя, буд. № 28 □ 
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
51 ПЧерняхівський Елеватор□ 12301, Житомирська область, смт.Черняхів, Індустріальна, буд. № 41 
Вирощування зернових культур(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 
52□ Севастопольський КХП□ 99009, АР Крим, Севастополь, Делегатська, буд. № 4П виробництво 
продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
53 □ Західно-Кримський елеваторП97402, АР Крим, Євпаторія, Виноградна, буд. № 1 □ Вирощуван: 
зернових культур(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
54□ Хлібна база №89□ 89656, Закарпатська область, Мукачівський район, с.Горонда, Елеваторна, б 
№ 9СІ Вирощування зернових культур(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 
55ПКремидівське ХПП□ 67540, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с.Кремидівка, вул. Центральна 
буд. № 10 □ складське господарство
56□ Одеське КХП□ 65003, Одеська обл., м.Одеса, вул.Чорномоського козацтва, буд. №
20□ виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
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2. Дохід
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає в себе виручку 
від реалізації виробленої продукції (борошна, крупів, комбікормів та інших видів продукції), 
послуг заготівельної діяльності, здійснення комерційної діяльності та сільського господарства, а 
також інших видів діяльності. Загальна сума чистого доходу склала 1516099 тис. грн.
Чистий дохід за 1 квартал 2014 року в порівнянні з чистим доходом, отриманим у 1 кварталі 2013 
року збільшився на 1382745 тис. грн.
Отримання доходу від іншої операційної діяльності в сумі 570712 тис. грн., сформоване за 
рахунок нарахованих відсотків на залишки коштів на поточних рахунках у банках, доходів від 
надання послуг відповідального зберігання майна, доходи від первісного визнання біологічних 
активів.
3. Витрати
Собівартість реалізованої продукції Товариства за 1 квартал 2014 року становить 1313247 тис. 
грн., що на 1210345 тис.грн. більше, ніж протягом 1 кварталу 2013 року (за 1 квартал
2013 року собівартість реалізованої продукції Товариства становила 102902 тис. грн.).
Як свідчать наведені нижче дані, основна частка витрат припадає на собівартість реалізації 
(92,89%). Витрати за іншими статтями є відносно незначними, а їх сукупна частка складає 7,11% 
від загальної суми.
Структура операційні витрати звітного періоду у розрізі статей є такою:
Стаття витратні Витрати,
тис. грн. □ Частка у загальній сумі, %
Собівартість □ 1313247 D92,89 
Адміністративні витрати□ 35 901,00□ 2,54 
Витрати на збутП7 422,00□ 0,52 
Інші операційні витрати□ 57231 □ 4,05 
ВсьогоП 1413801 □ 100

4. Дебіторська та кредиторська заборгованості
Станом на 31.03.2014 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги 
Товариства становить 1185408 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості 
44 дні. Безнадійна дебіторська заборгованість відсутня. Заборгованість виникла за надані послуги 
зернових складів, переробку, а також за реалізовану продукцію власного виробництва.
Станом на 31.03.2014 кількість дебіторів становила понад 400. Найбільшими дебіторами на 
звітну дату були: Аграрний фонд -  6050,68 тис. грн., ПАТ Аграрний фонд -  4048 тис. грн., 
ТОВ Українські аграрні інвестиції -  3856,50 тис. грн. та інші.
Заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) складає 122187 тис. грн. (авансові 
платежі з податку на прибуток)
Дебіторська заборгованість по розрахунках за виданими авансами (код рядка 1130) становить 
1024974 тис. грн. Сума заборгованості сформувалась за рахунок перерахованих філіями авансів за 
сировину, електроенергію, газ, паливо, послуги залізниці тощо.
Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) становить 54164 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.03.2014 
становить 43756 тис. грн. Вся кредиторська заборгованість є поточною. Безнадійна кредиторська 
заборгованість відсутня.
Протягом 2012 року було отримано довгостроковий кредит від Експортно-Імпортного банку 
Китаю та інші для фінансування проектів у сфері сільського господарства (загальна сума 
заборгованості 16431900 тис.грн.). Ця сума відображена в рядку балансу 1510.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка 1615) складає 43756 тис. грн. 
Заборгованість виникла за сировину для виробництва готової продукції, за електроенергію, 
тепло-, водопостачання, матеріали тощо. Середній строк погашення кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги - 34 день.
Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (код рядка 1635) виникли як 
передоплата за послуги філій Товариства за зберігання, переробку зерна, за готову продукцію та
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складають 1994 тис.грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом (код рядка 1620) складають 1882 тис. грн. 
Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування (код рядка 1625) складають 3602 тис. грн. 
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці (код рядка 1630) становлять 8571 тис. грн. 
Середній строк погашення кредиторської заборгованості з оплати праці -  в установлені чинним 
законодавством терміни.
Інші поточні зобов’язання складають 210517 тис. грн., з яких:
Крім того, поточні забезпечення по рядку 1660 (резерв відпусток) за 1 квартал 2014 року 
склали 12480 тис.грн.
5. Фінансові результати
За підсумками роботи в 1 кварталі 2014 року фінансовий результат від операційної діяльності 
Товариства -  прибуток 673010 тис. грн., що на 667479 тис. грн. більше, ніж за відповідний 
період 2013 року (прибуток 5531 тис. грн.).
Фінансовий результат Товариства від звичайної діяльності до оподаткування за 1 квартал 2014 
року -  збиток 402290 тис.грн., що на 362536 тис. грн. більше, ніж за 1 квартал 2013 року (збиток 
39754 тис. грн.).
З урахуванням витрат з податку на прибуток сума чистого збитку Товариства за підсумками 
звітного періоду становить 402290 тис. грн., що на 359169 тис. грн. більше, ніж за 1 квартал 2013 
р. (чистий збиток 43121 тис. грн.).

6. Праця і заробітна плата
Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства протягом 1 кварталу 2014 року 
становила 5710 чоловік, що на 688 чоловік більше, ніж у 1 кварталі 2013 року 
(середньооблікова чисельність штатних працівників Державного підприємства у 1 кварталі 2013 
року становила 5022 чоловік).
Середньомісячна заробітна плата у звітному періоді склалась на рівні 3079 грн., що на 476 

грн. більше, ніж у відповідному періоді 2013 року (середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 
2013 року становила 2603 грн.).
Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня.
7.Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

Всі необоротні активи Державного підприємства були отримані Державним підприємством в 
якості внеску до статутного фонду цілісно -  майнових комплексів дочірніх підприємств ДАК 
«Хліб України» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 764 
«Про заходи з утворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація 
України».
Станом на 31.03.14 первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів Товариства 
становить 684078 тис. грн., вартість незавершеного будівництва, основних засобів, не введених в 
експлуатацію та інвестиційної нерухомості становить 137460 тис. грн.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового 
активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів 
вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті 
однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «випадку 
понесення збитку»), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом 
або групою фінансових активів, що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть 
включати зазначення того, що боржник або група боржників зазнають істотних фінансових 
труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно здійснюють виплату 
процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що ними буде проведена 
процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак 
відносяться дані спостережень, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх 
грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів 
простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з 
відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
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Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Підприємство 
спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально 
значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально 
значимими. Якщо Підприємство визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально 
оцінюваного фінансового активу відсутні незалежно від його значимості, вона включає цей актив 
до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім 
розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінювані на 
предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не 
включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення.
За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як 
різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових 
потоків (без обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена 
вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною 
процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, 
ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення є поточною ефективною ставкою 
відсотка.
Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 
визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 
балансовою вартістю триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для 
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні 
доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупні прибутки та збитки. 
Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична 
перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або 
передане Підприємству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від 
знецінення збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання 
знецінення, сума раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом 
коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту 
згодом відновлюється, сума відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про 
сукупні прибутки та збитки.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Стосовно фінансових інвестицій наявних для продажу, Підприємство на кожну звітну дату 
оцінює існування об'єктивних ознак того, що інвестиція або група інвестицій зазнали знецінення. 
У випадку інвестицій у пайові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні 
ознаки будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче 
рівня їх первісної вартості. «Значущість» необхідно оцінювати у порівнянні з первісною вартістю 
інвестиції, а «тривалість» - у порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була 
менша за первісну вартість. За наявності ознак знецінення сума сукупного збитку оцінена як 
різниця між вартістю придбання і поточною справедливою вартістю за вирахуванням раніше 
визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за цими інвестиціями 
виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки. 
Збитки від знецінення за інвестиціями у пайові інструменти не відновлюються через звіт про 
прибутки та збитки, збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається 
безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
У випадку боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, знецінення оцінюється 
на основі тих же критеріїв, які застосовуються до фінансових активів, що обліковуються за 
амортизованою вартістю. Однак сума відображеного збитку від знецінення є накопиченим 
збитком, що оцінений як різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою 
вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення за цими інвестиціями, раніше визнаного у звіті 
про прибутки та збитки.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
Собівартість обраховується за методом ФІФО або середньозваженої вартості і складається з 
вартості прямих витрат на матеріали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, 
розрахованих для нормального рівня виробництва, та не включає витрати на позики.
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Чиста вартість реалізації є оціночною вартістю реалізації в ході звичайної господарської 
діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням 
продукції до готовності та її реалізацією.
Гротові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському рахунку, 
готівки в касі та короткострокових банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох 
місяців.
Грошові кошти з обмеженою можливістю використання
Грошові кошти з обмеженою можливістю використання -  це кошти на банківських рахунках, 
право використання яких обмежене в результаті зобов'язання Підприємства використати кошти 
на певні заздалегідь визначені цілі. Якщо очікується, що обмеження буде знято протягом 
дванадцяти місяців після балансової дати, грошові кошти з обмеженою можливістю 
використання класифікуються як оборотні активи, в іншому випадку вони класифікуються як 
необоротні.
Фінансові зобов'язання 
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання що перебувають у сфері дії МСБО 39 класифікуються відповідно як 
фінансові зобов'язання переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
кредити і позики, або похідні інструменти визначені як інструменти хеджування при 
ефективному хеджуванні. Підприємство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх 
первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, у випадку 
позик і кредитів, на безпосередньо пов'язані з ними витрати за угодою.
Фінансові зобов'язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість. 
Подальша оцінка
Після первісного визнання кредиторська заборгованість з фіксованою датою погашення 
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Такі, що не мають фіксованої дати погашення, оцінюються за первісною вартістю.
Припинення визнання фінансових інструментів
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 
погашене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, 
така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок 
визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки 
та збитки.
Забезпечення 
Загальні положення
Забезпечення визнається тоді, коли Підприємство має теперішнє зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов'язання 
знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може 
бути достовірно оцінена. У разі якщо Підприємство очікує компенсації деяких або всіх витрат, 
необхідних для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація 
визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. У 
звіті про прибутки та збитки витрати, пов'язані із забезпеченням, відображаються за 
вирахуванням суми компенсації, що визнається в разі погашення зобов'язання. Коли вплив зміни 
вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування 
прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з 
урахуванням ризиків, пов'язаних з певним зобов'язанням (у випадку наявності таких ризиків).
При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, 
визнається як фінансові витрати.
Зобов'язання по пенсійних та інших виплатах 
Державна пенсійна програма
Підприємство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх
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працівників. Внески розраховуються як певний відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці 
витрати відносяться до того ж періоду в звіті про прибутки та збитки, що й відповідна сума 
заробітної плати.
Пенсійна програма з визначеною виплатою
Крім вищезазначених внесків до Державного пенсійного фонду, Підприємство приймає участь в 
обов'язковій державній програмі пенсійного забезпечення з визначеною виплатою, яка 
передбачає дострокове пенсійне забезпечення працівникам, що працюють у ризикованих та 
шкідливих для здоров'я умовах.
Також Підприємство уклало колективний договір зі своїми працівниками, що передбачає певну 
разову виплату працівникам, які виходять на пенсію, та разові платежі працівникам по 
досягненні певного віку.
Сума виплати залежить від стажу роботи працівника та інших факторів. Під ці зобов'язання не 
створювались окремі фонди. Витрати на пенсійні виплати за цією програмою визначаються 
виходячи з актуарної оцінки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих одиниць.
Актив або зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами є приведеною вартістю 
зобов'язання за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки 
дисконтування, розрахованої на основі високоякісних корпоративних облігацій) за вирахуванням 
іще не визнаної вартості минулих послуг працівників і актуарних доходів і витрат та 
справедливої вартості активів плану, з якої безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання. 
Активи плану є активами, що утримуються у фонді довгострокових виплат працівникам або 
страхових полісах, що відповідають установленим критеріям. Кредитори Підприємства не 
можуть отримати доступ до активів планів, так само як ці активи не можуть бути безпосередньо 
виплачені Підприємству. Справедлива вартість ґрунтується на інформації про ринкову ціну, а у 
випадку акцій, що котируються, є опублікованою ціною покупця. Вартість будь-якого визнаного 
активу плану з установленими виплатами обмежена сумою ще не визнаної вартості минулих 
послуг і актуарних доходів і витрат та приведеної вартості економічних вигод, доступних у формі 
відшкодувань із плану або зменшення майбутніх внесків до плану.
Державні гранти
Державні гранти визнаються, коли існує достовірна впевненість того, що грант буде отриманий 
та усі інші умови для його отримання виконані. Якщо грант пов'язаний з витратами, він 
визнається як дохід періоду, для якого існує необхідність співвіднести суму гранту на 
систематичній основі з витратами, на компенсацію яких він був отриманий. Якщо грант 
пов'язаний з активом, він визнається як відстрочений дохід та переноситься у звіт про прибутки 
та збитки кожного року протягом строку корисної експлуатації відповідного активу.
Оренда
Визначення того, чи є договір орендною угодою або чи містить договір положення про оренду, 
залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує 
виконання відповідного договору використання окремого активу чи активів, а також передачі 
прав на використання активу.

Підприємство як орендар
Оренда, за якої до Підприємства не переходять основні ризики та вигоди, пов'язані з правом 
власності на актив, класифікується як оперативна оренда. Платежі за такою орендою визнаються 
витратами у звіті про результати прибутки та збитки протягом строку оренди на прямолінійній 
основі.
Підприємство як орендодавець
Оренда, за якої Підприємство несе основні ризики, пов'язані з активом, та отримує пов'язані з 
ним основні вигоди, класифікується як оперативна. Прямі витрати, що виникли в результаті 
договору оперативного лізингу, включаються до балансової вартості наданого в оренду активу та 
визнаються протягом терміну оренди на тій самій підставі, що й дохід від орендних платежів. 
Доходи
Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод Підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок,
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податків на реалізацію або мита. Нижче наведено критерії, в разі задоволення яких, визнається 
дохід:
Реалізація послуг
Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірно 
визначена.
Проценти
Дохід визнається при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективної процентної 
ставки, яка дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів 
протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента до чистої балансової вартості 
фінансового активу).
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередні періоди оцінюються в сумі, що 
очікується до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Ця сума 
розраховується на основі податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють 
або оголошені на дату балансу. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно 
з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і валових витрат, 
відображених Підприємством у її податкових деклараціях. В 2012 році ставка податку на 
прибуток підприємств складала 21% (2011: 23,5%).
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 
складання фінансової звітності щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і 
зобов'язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, 
за винятком:

1.Пситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу, 
активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, та під час 
здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та
2. □ щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 
підприємства та частки в спільні підприємства, у випадку, коли можна контролювати час 
сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в 
найближчому майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць та 
перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних 
податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, 
щодо якого можна використати оподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні 
періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком ситуацій:

1)Пколи відстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями 
від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням 
компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний 
прибуток (податковий збиток); та
2) □ щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні й 
асоційовані підприємства, частками в спільній діяльності у випадку, коли існує ймовірність, що 
тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.

На кожну дату складання балансу Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених 
податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання 
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму 
такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи 
переоцінюються Підприємством на кожну дату фінансової звітності й визнаються тоді, коли
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виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість 
реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення 
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату фінансової звітності податкових ставок і 
положень податкового законодавства.
Відстрочені податкові активи, які відносяться до об'єктів, які визнаються у капіталі, визнаються у 
капіталі, а не у звіті про прибутки та збитки.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при 
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим 
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
У грудні 2010 року в Україні був прийнятий Податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, а в 
частині податку на прибуток підприємств -  з квітня 2011 року. Новий Податковий кодекс 
передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та податкового обліків. Для 
розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступні ставки податку на прибуток: 
до 1 квітня 2011 року□ 25 %; 
з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 рокуП23 %; 
з січня 2012 року до 31 грудня 2012 рокуП21 %; 
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року □ 19 %; 
з 1 січня 2014 рокуй 16 %.
Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених 
податкових активів та зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Підприємства, що 
базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової 
звітності.
Податок на додану вартість
Виручка, витрати і активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), 
крім випадків, коли ПДВ, що виник при купівлі активів або послуг, не відшкодовується 
податковим органом. У цьому разі ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання 
активу або частина статті витрат.
Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 
дебіторської чи кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан. 
Потенційні зобов'язання
Потенційні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли 
існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде необхідним вибуття ресурсів, що 
втілюють в собі економічні вигоди, і є можливість достовірно визначити суму зобов'язання. 
Інформація про потенційні зобов'язання розкривається за винятком випадків, коли ймовірність 
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, є віддаленою.
3.5 Стандарти, що видані, але не вступили в дію
Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися 
вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та 
інших розкриттях до фінансової звітності. Підприємство не очікує, що вплив таких змін на 
фінансову звітність буде суттєвим.
МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”
У листопаді 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові 
інструменти”. Даний Стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 “Фінансові інструменти: 
визнання й оцінка”. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2015 року або після цієї дати. Компанії можуть достроково застосувати 
першу частину стандарту для річних періодів, що закінчуються 31 грудня 2009 року або після цієї 
дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує нові вимоги до класифікації й оцінки 
фінансових активів. Зокрема, з метою наступної оцінки всі фінансові активи повинні 
класифікуватися як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою 
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток, при цьому можливий вибір відображення 
переоцінки безумовних пайових інструментів, не призначених для торгівлі, через інший
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сукупний дохід. На даний час Підприємство оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову 
дату застосування.
Поправки до МСБО (IAS) 19 “Винагороди працівникам”
У червні 2011 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 19. Дані поправки 
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати, з 
можливістю дострокового застосування. Згідно поправок проведено зміну в порядку визнання 
актуарних прибутків та збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних 
планів, змінено визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки не можна буде 
переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи 
збитку. Вартість послуг минулих періодів буде визнаватися в тому періоді, в якому відбудеться 
зміна умов пенсійного плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть 
розподілятися на весь період надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсійного плану буде має 
місце тільки у разі значного скорочення кількості працівників. Доходи / збитки, що виникають в 
результаті секвестру пенсійного плану, будуть враховуються як вартість послуг минулих періодів. 
Також будуть введені додаткові вимоги до розкриття інформації з метою представлення 
характеристик планів винагороди працівникам компанії, сум, визнаних у фінансовій звітності, а 
також ризиків, які виникають за планами з визначеними виплатами і планам, реалізованим 
кількома роботодавцями. На даний час Підприємство оцінює вплив цього стандарту, та обирає 
початкову дату застосування.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: подання інформації» - «Представлення статей 
іншого сукупного доходу»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють угруповання статей, що подаються у складі іншого 
сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутку або збитку в 
певний момент у майбутньому (наприклад, чистий дохід від хеджування чистих інвестицій, 
курсові різниці при перерахунку звітності зарубіжних підрозділів, чиста зміна хеджування 
грошових потоків і чисті витрати або доходи за фінансовими активами, наявними в наявності для 
продажу), повинні представлятися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифікаці 
(наприклад, актуарні доходи і витрати за програмами з визначеною виплатою та переоцінка землі 
і будинків).
Поправка впливає виключно на подання і не зачіпає фінансове становище або фінансові 
результати діяльності Підприємства. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 липня 2012 р. або після цієї дати, і, отже, буде застосована в першій фінансової 
звітності Підприємства, що складається після її вступу в силу.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (у редакції 2011 р.)
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спільну діяльність» та МСФЗ (IFRS) 12 
«Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву 
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» і тепер описує 
застосування методу участі не тільки щодо інвестицій в асоційовані компанії, але також відносно 
інвестицій в спільні підприємства. Стандарт в новій редакції набирає чинності для річних звітних 
періодів, які починаються з 1 січня 2013 р.
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань»
У рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз володіє юридичним закріпленим 
правом на здійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як слід правильно застосовувати 
критерії взаємозаліку в МСФЗ (IAS) 32 щодо систем розрахунків (таких як системи єдиного 
клірингового центру), в рамках яких використовуються механізми неодночасно валових 
платежів. Передбачається, що дані поправки не зроблять вплив на фінансовий стан або фінансові 
результати діяльності Підприємства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, 
які починаються з 1 січня 2014 або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, надані державою»
Згідно з даними поправкам компанії, що вперше застосовують МСФЗ, мають застосовувати 
вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну 
допомогу» перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. 
Компанії можуть прийняти рішення стосовно застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ 
(IAS) 39, в залежності від того, який стандарт застосовується) та МСФЗ (IAS) 20 щодо позик,
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наданих державою, якщо на момент первісного обліку такої позики малася необхідна інформація. 
Завдяки даному виключенню компанії, що вперше застосовують МСФЗ, будуть звільнені від 
ретроспективної оцінки раніше наданих їм державою позик за ставкою нижче ринкової.
Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 або після 
цієї дати. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Підприємства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації-взаємозалік фінансових активів і фінансових 
зобов'язань»
Згідно з даними поправкам, компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на здійснення 
взаємозаліку і відповідних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). Завдяки таким 
вимогам користувачі будуть мати інформацію, корисною для оцінки впливу угод про взаємозалік 
на фінансове становище компанії. Нові вимоги щодо розкриття інформації застосовуються до 
всіх визнаних фінансових інструментах, які згортаються відповідно до МСФЗ (IAS) 32 
«Фінансові інструменти: подання». Вимоги щодо розкриття інформації також застосовуються до 
визнаних фінансових інструментах, які є предметом юридично закріпленого генеральної угоди 
про взаємозалік або аналогічної угоди незалежно від того, чи підлягають вони взаємозаліком 
згідно МСФЗ (IAS) 32. Поправки не зроблять впливу на фінансові стан або результати діяльності 
Підприємства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 
січня 2013 або після цієї дати.

Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації розроблювального 
відкритим способом родовища»
Ця інтерпретація застосовується щодо витрат на видалення шлакових порід (розкривні роботи), 
що виникають на етапі експлуатації розроблювального відкритим способом родовища. В 
інтерпретації розглядається метод обліку вигод від розкривних робіт. Інтерпретація 
застосовується щодо звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати. Ця 
інтерпретація не матиме впливу на фінансову звітність Підприємства.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублікувала чотири нові стандарти, які застосовуються для 
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Можливе дострокове 
застосування.
МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність”
МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність” вводить єдину модель консолідації, згідно 
з якою поняття контролю визначається як основа консолідації для усіх типів компаній. Цей 
стандарт встановлює вимоги для випадків, коли визначення контролю ускладнене, в тому числі 
для випадків із потенційними правами голосу, правовідносинами принципала і агента, контролем 
специфічних активів та обставин, за яких права голосу не є домінуючим чинником при 
визначенні контролю. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керівництво з питань 
правовідносин принципала і агента. Стандарт також містить вимоги до обліку та процедури 
консолідації, що переносяться з МСБО (IAS) 27 і залишаються незмінними. МСФЗ (IFRS) 10 
замінює собою вимоги до консолідації, що містяться в ПКІ (SIC) 12 “Консолідація -  компанії 
спеціального призначення” і МСБО (IAS) 27 “Консолідована і окрема фінансова звітність”.
Наразі Підприємство не очікує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свій 
фінансовий стан і результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди”
МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди” покращує облік спільних угод шляхом запровадження методу, 
що вимагає від сторін спільної угоди визнання своїх прав та зобов’язань, що випливають із цієї 
угоди. Класифікація спільної угоди визначається шляхом оцінки прав та зобов’язань сторін, що 
випливають із цієї угоди. Стандарт пропонує тільки два види спільної угоди -  спільні операції та 
спільна діяльність. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорційну консолідацію як метод обліку 
спільних угод. МСФЗ (IFRS) 11 замінює собою МСБО (IAS) 31 “Участь у спільній діяльності” та 
ПКІ (SIC) 13 “Спільно контрольовані підприємства—немонетарні внески учасників спільного 
підприємництва”. Наразі Підприємство не очікує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS)
11 на свій фінансовий стан і результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії”
МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії” є новим комплексним
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стандартом, що містить вимоги до розкриття інформації про всі види інвестицій в інші компанії, 
включаючи дочірні компанії, спільні угоди, асоційовані компанії і неконсолідовані структуровані 
компанії. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування цього стандарту 
може вимагати від Підприємства нових розкриттів інформації в фінансовій звітності, але не 
вплине на її фінансовий стан або результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю”
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю” визначає поняття справедливої вартості та в 
рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцінки за справедливою вартістю і вимагає розкриття 
інформації про таку оцінку. Цей стандарт застосовується тоді, коли інші МСФЗ вимагають чи 
дозволяють оцінку за справедливою вартістю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог 
до оцінки активу чи зобов’язання за справедливою вартістю, не змінює переліку об’єктів, що 
оцінюються за справедливою вартістю, та не роз’яснює питання щодо внесення змін до 
справедливої вартості. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів та 
зобов’язань Підприємства, що обліковуються за справедливою вартістю. Наразі Підприємство 
оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на свій фінансовий стан і результати 
діяльності.

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (травень 2012 р.)
Наведені нижче удосконалення не зроблять впливу на фінансову звітність Підприємства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
Дане вдосконалення роз'яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому і 
вирішила або зобов'язана знову складати звітність згідно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 
(IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно, компанія повинна 
ретроспективно перерахувати фінансову звітність як якщо б вона ніколи не припиняла 
застосовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
Дане вдосконалення роз'яснює різницю між додаткової порівняльної інформацією, що надається 
на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально 
необхідної порівняльної інформацією є інформація за попередній звітний період.
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
Дане вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, 
задовольняють визначенню основних засобів, що не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»
Дане вдосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, що відноситься до виплатам у користь 
акціонерів, враховується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Дане вдосконалення приводить у відповідність вимоги щодо розкриття у проміжній фінансовій 
звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами щодо розкриття в ній 
інформації про зобов'язання сегмента. Відповідно до даного роз'яснення, розкриття інформації у 
проміжній фінансовій звітності також має відповідати розкриття інформації у річної фінансової 
звітності.
Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2013 або після цієї дати.
4. Доходи та витрати

4.1 Доходи від реалізації 
□2012D2011
□ □
Заготівельна діяльність□43 7,3 59 □ 3 69,515 
Доходи від реалізації готової продукцію 81,79911190,801 
Послуги з переробки зернових культур□ 57,403 □ 54,413 
Послуги з перевалки вантажівП57,042П36,515 
Інша реалізаціяШ5,955[]38,713
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□ 649,558 □ 589,957

4.2 Собівартість реалізації
Собівартість за видами діяльності за роки, що закінчилися 31 грудня, включали; 
□201202011
□ □
Заготівельна діяльність □ 246,824 □ 245,221 
Доходи від реалізації готової продукції075,492083,137 
Послуги з переробки зернових культур064,694 057,940 
Послуги з перевалки вантажів О 3 7,600 О 26,566 
Інша реалізація О 20,884028,500
0445.4940441.361
За підсумками 2012 та 2011 років за елементами витрат собівартість реалізації може бути 
представлена наступним чином:
0201202011
00
Матеріальні витрати0217,6290218,616
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів О 41,011045,057 
Заробітна плата та нарахування на зарплату 0 173,3840159,828 
Інша виробничі витратно 13,4700 17,860
0445.0730441.361

4.3 Адміністративні витрати 
0201202011
0 0
Заробітна плата та нарахування на зарплату089,066О61,110 
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів07,81805,283 
Матеріальні витрати04,87204,412 
Операційні податкиОЗ,73303,423 
Комунальні послуги О 2,222 О 2,097
Представницькі витрати та витрати на службові відрядження 0 1,1770994 
Транспортні витратно 1,3520830 
Телекомунікаційні витрати О 754 О 743
Витрати з ремонтів та технічного обслуговування02,4100711 
Витрати зі страхування О 96 О 62 
Інші адміністративні витрати03,453 04,442 
0116,953084,107

4.4 Витрати на збут 
0201202011
00
Заробітна плата та нарахування на зарплату03,80403,369
Пакування та інші матеріальні витрати02460312
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 0 1400271
Реклама і маркетинг01070212
Транспортні витрати О-О 70
Оренда О20017
Збільшення / (зменшення) резерву сумнівної дебіторської заборгованості О 3,616 02
Інші витрати на збутО-0701
07,93304,954
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4.5 Інші операційні витрати, чисті 
□2012Ш2011
□ □
Дохід від операціной оренди активів 0(6,477)0-
Збиток від вибуття запасів □ 2,463 □-
Збиток від вибуття основних засобів056204,329
Банківські проценти та комісіїО 1,27201,022
Фінансування профспілкової організації09120 173
Штрафи та пеніП 1,353 □ 142
Благодійна діяльність □ 125 □ 100
Амортизація основних засобів та нематеріальних активівП291 □ 1 
Інші витрати□ 2,0870663
□ 2,588(06,430

5. Податок на прибуток
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня:
0201202011
0 0
Поточні витрати з податку на прибуток0-024,300
Витрати /(дохід) з відстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням і сторнуванням 
тимчасових різниць026,6590(109,433)
Витрати з податку на прибуток, відображені в звіті про сукупні прибутки та збитки 026,6590(85,1

Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового збитку на 
нормативну податкову ставку за роки, які закінчились 31 грудня 2012 та 2011 років:

02012П2011
□ О
Обліковий збиток / (прибуток) до оподаткування О 27,059 0 (611,077)
Гіпотетичний податок при застосуванні нормативної податкової ставки 21%
(2011:23,5%)05,6820(140,548)
Витрати, що не включаються до складу валових витрато20,977055,415 
Витрати з податку на прибуток026,6590(85,133)

Відстрочені податки станом на 31 грудня 2012 року включали:
□ 2011 □ Відображено у звіті про прибутки та збитки 0 Відображено у у звіті про сукупні прибутки т 
збитки 02012
Відстрочені податкові активи/(зобов'язання)0 ООО
Біологічні активи та сільсько-господарська продукція03920(500)0-0(108)
Забезпечення 0 1,94802290-02,177
Основні засоби053,1650(17,881)03,850039,135
Оподатковані збитки, які переносяться у майбутні періоду у податковому обліку0-09,2860-09,28( 
Банківські кредити 0-0(17,798) О - О (17,798)
0 0 0 0
Відстрочені податкові активи, чисті055,5050(26,659)03,850032,692 
Відстрочені податки станом на 31 грудня 2011 року включали:
020100Відображено у звіті про прибутки та збитки0 Відображено у у звіті про сукупні прибутки т 
збитки 02011
Відстрочені податкові активи/(зобов'язання)П □ □ □
Аванси видані0(57)057□-□- 
Біологічні активи0-03920-0392
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Забезпечення 0-01,9480-01,948
Основні засобиО-0107,0360(53,871)053,165
□ □ □ □
Відстрочені податкові активи, чисті0(57)0109,433 0(53,871)055,505
6. Основні засоби
Основні засоби складалися з наступного:
0201202011
00
Основні засоби, чиста балансова вартість0б90,0590700,588 
Капітальні інвестиції'043,3160115,223
0733.3750815.811
00
Передплати за основні засоби 0 10,2000-
00
0743.5750815.811
Станом на 31 грудня основні засоби складались з:
0201202011
Переоцінена вартість 0 0
Земельні ділянкиО 1300130
Елеватори та інші будівлі О 628,269 О 593,958
Транспортні засоби029,981028,778
Машини та обладнання 0 110,992 0 104,680
Інші основні засобиО 18,337017,276
Капітальні інвестиції043,3160115,223
0831,0250860,045

0201202011
Накопичена амортизація О О 
Земельні ділянкиО-О-
Елеватори та інші будівлі О (47,73 8) О (20,086)
Транспортні засоби0(9,143)0(3,895)
Машини та обладнанняО(31,329)0(13,405)
Інші основні засоби П (9,440) О (6,848)
Капітальні інвестиціїО-О- 
0(97,650)0(44,234)

00
Залишкова вартість основних засобів О О 
Земельні ділянкиО 1300130 
Елеватори та інші будівлі О 580,5310573,872 
Транспортні засоби020,838024,883 
Машини та обладнання 079,663 091,275 
Інші основні засоби08,897010,428 
Капітальні інвестицію43,3160115,223
0733.3750815.811 
Основні засоби включали:
□ Земельні ділянки О Елеватори та інші будівлі О Транспортні засобиО Машини та обладнання ОІнш 
основні засоби О Капітальні інвестиції0 Всього
0 0 0 0 0 0 0
Залишкова вартість:О ОООООО
На 1 січня 2011 р.0 -0 -0 -0 4 0 -0 -0 4
НадходженняО-О-О-О-О-01,213,36801,213,368
Переміщення09,5000822,886017,5700171,1610 18,6770(1,039;794)0-
Вибуття0-0(8)0(322)0(69)0(136)0-0(535)
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Амортизація за рік0-0(22,967)0(3,302)0(16,960)0(7,238)0-0(50,467)
ПереоцінкаО(9,370)0(226,039)010,9370(62,861)0(875)0(58,351)0(346,559)
НаЗІ  грудня 2011 р. 01300573,872024,883091,275010,4280115,2230815,811 
Н адходженняО -0-0-0-0-039,919039,919 
Переміщення0-034,31801,47606,37601,4600(43,630)0- 
Вибуття0-0(11)0(230)0(43)0(278)0-0(562)
Амортизація за рік0-0(27,648)0(5,291)0(17,945)0(2,713)0-0(53,597)
Зменшення корисності0-0-0-0-0-0(68,195)0(68,195)
0 0 0 0 0 0 0
НаЗІ  грудня 2012 р .0 1300580,531020,838079,66308,8970433160733,375

Підприємством була проведена незалежна оцінка основних засобів станом на 31 липня 201 року. 
Незалежний оцінювач зробив оцінку вартості необоротних активів Компанії та визначив 
залишкову вартість їх заміщення, ринкову вартість майна, вартість ліквідації майна відповідно до 
вимог Законодавства України та згідно з Національними стандартами оцінки станом на 31 липня 
2011 року. Метою оцінки було визначення розміру статутного капіталу Компанії, а не підготовка 
фінансовій звітності, складеній відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Станом на 31 грудня 2012 року ряд основних засобів, з первісною вартістю 807 тис. грн. (2011:
295 тис. грн.) були повністю амортизовані, але знаходились в експлуатації.
Строки корисної експлуатації
Наступні строки корисної експлуатації активів були встановлені у 2012 і 2011 роках:
Елеватори та інші будівлі 020-50 років 
Транспортні засоби05-Ю років 
Машини та обладнання 05-20 років 
Інші основні засоби03-5 років
Інші основні засоби складаються з транспортних засобів, меблів, офісного й іншого обладнання.

7. Нематеріальні активи

Балансова вартість нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., змінилась 
таким чином:

031 грудня
2011 р.0 Амортизація за рік 0 Надходження протягом року 0 Переоцінка 0 Вибуття протягом рокуО
грудня
2011 р.
Первісна вартість 0 1,8070-0141000(40)01,908 
Амортизація О (104) О (3 5 7) О - О (0) О 15 О (446)
Залишкова вартістьО 1,7030(357)01410(0)0(25)01,462

Балансова вартість інвестицій у нематеріальні активи, які не були введені в експлуатацію станом 
на 31 грудня 2012 року, склала 21 тис. грн.
Балансова вартість нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., змінилась 
таким чином:

031 грудня
2010 р.0 Амортизація за рік О Надходження протягом рокуО Переоцінка 0 Вибуття протягом рокуО 
грудня
2011 р.
Первісна вартістьО 10-01,8770(84)0(4)01,790 
АмортизаціяО-О (104)0-0-0-0(104)
Залишкова вартістьО 10(104)01,8770(84)0(4)01,686

Балансова вартість інвестицій у нематеріальні активи, які не були введені в експлуатацію станом
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на 31 грудня 2011 року, склала 23 тис. грн.

8. Запаси
□ 2012Ш2011
□ □
Сировина та матеріали □ 66,294□ 38,730 
Готова продукція 020,532022,040 
Запасні частини □ 11,751 □ 6,605 
Товари для продажу□ 9,432□ 3,688 
Будівельні матеріали04,09602,860 
Незавершене виробництво □7,11502,743 
Тара □7930811
□ 120,013077,477

9. Біологічні активи
Станом на 31 грудня 2012 р. поточні біологічні активи включали урожай озимої пшениці до 
збирання у 2013 р. загальною вартістю 6,845 тис.грн. (2011: 3,178 тис.грн.)

Аналіз змін вартості поточних біологічних активів за рік закінчився 31 грудня 2012 р. наведено 
нижче:
Справедлива вартість на початок періодуПЗ,178
□
Витрати, понесені протягом періоду □ 16,789
Прибуток від зміни «справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат з продажу»□ 2,431 
Загибель врожаю □-
Урожай, зібраний протягом періоду□ (15,553)
□
Справедлива вартість на кінець періоду □ 6,845

Аналіз змін вартості поточних біологічних активів за рік закінчився 31 грудня 2011 р. наведено 
нижче:
Справедлива вартість на початок періоду □-
□
Витрати, понесені протягом періоду □ 6,366
Збиток від зміни «справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат з продажу»□( 1,865) 
Загибель врожаюП( 1,323)
Урожай, зібраний протягом періоду □-
О
Справедлива вартість на кінець періоду О 3,178

Для дисконтування грошових потоків за поточними біологічними активами застосовувалася 
ставка 24%.
Для визначення ставки дисконтування приймалися в розрахунок такі факти і припущення:

Безризикова ставкаОДля України як безризикової прийнята прибутковість середньострокових 
(період обертання 2-3 роки) облігацій внутрішньої державної позики емітованих у гривні. Період 
обіг цінних паперів включає 2008-2011 роки. 0 15%
Ринкова премія О Найбільш адекватно прибутковість ринку капіталів Україні в даний час 
відображає такий фінансовий інструмент як корпоративні облігації. За результатами торгів на 
біржовому та позабіржовому фондових ринках поточна прибутковість до погашення 
корпоративних облігацій емітованих в гривнях становила в середньому по ринку 22%. Різниця 
між середньою прибутковістю українських корпоративних і державних облігацій становить 7% 
(22%- 15%). □ 7%
Додаткові премії за ризик, характерні для Підприємства^ Ризик бізнесу Підприємства. Територія
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землекористування знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Для цієї зони характерні 
значні перепади температур у вегетаційний період зернових культур. □ 2%
□ □24%

Станом на 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2011 р. показники чутливості справедливої вартості 
поточних біологічних активів за ціною і ставкою дисконтування були наступними:
□201202011
□ □
Ю-% збільшення ставки дисконту□ 2,332□ 2,445 
Ю-% зменшення ставки дисконту □ (2,332)□ (2,445)
Ю-% збільшення ціни реалізації зернових□ 1,255 □ 976 
Ю-% зменшення ціни реалізації зерновихО(1,255)0(976)

10. Дебіторська та інша заборгованість 
0201202011
□ □
Дебіторська заборгованість за послуги зі зберігання 063,713077,848 
Дебіторська заборгованість за послуги зі заготівельної діяльності□ 3,-498 □ 8,13 1 
Дебіторська заборгованість за послуги з переробці давальницької сировиниО 10,98907,279 
Дебіторська заборгованість за інші складські послуги 04,590 07,149 
Дебіторська заборгованість за послуги зі перевалки вантажів01,40003,849 
Дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію02,13101,833 
Інша дебіторська заборгованість04,528 0 15,909 
090,8490
Мінус: Резерв знецінення О (3,682)0- 
087,1670121,998

Станом на 31 грудня 2012 р. у зв’язку зі зменшенням корисності було створено 100% резерв для 
дебіторської заборгованості номінальною вартістю 3,682 тис.грн. (2011 р.: 0 тис.грн) Зміни у 
резерві на зменшення корисності дебіторської заборгованості включали:
На 31 грудня 2011 р.О-
0
Нараховано за рік О 3,682 
Використано 0-
Сторнування невикористаних сумО-
□
На 31 грудня 2012 р .03,682

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років, аналіз дебіторської та іншої заборгованості, строк сплати 
якої настав:

О Всього 0 Не прострочені та не знеціненні 0 Прострочені, але не знеціненні 
О О Одо 30 днівОЗІ - 60 днів061-90 днів091-120 днівО 120-365 днівОбільше 365 днів
о о а а а а а о
2012087,167030,292023,266010,51805,0870 14,32303,6820-
2011 □ 121,998П 60,035 033,844 0 18,489 О 2,916 О 6,709 0 5 0 -
11. Передплати та інші оборотні активи 
0201202011
00
Передплати за товари 02,3860210,714 
Передплати за послуги 0 16,27705,995 
Передплата по податку на прибуток08,382 0294 
Інші передплатно 1,9610885
□ 29,0060217,888
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Мінус: Резерв знеціненняО-О-
□ 29,0060217,888
12. Капітал
Державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» була створена на 
виконання Постанови КМУ № 764 від 11 серпня 2010 р. Згідно з даною постановою статутний 
капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів 
дочірніх підприємств ДАК «Хліб України», що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі 
відокремлених підрозділів підприємства.
Станом на 01 січня 2011 року зареєстрований, випущений, але не сплачений статутний капітал 
Підприємства становив 1 000 грн.
Станом на 1 липня 2011 року статутний капітал Підприємства був остаточно сформований та 
становив 1,248,629,308 грн.
Міністерством аграрної політики та продовольства України у жовтні 2011 року статутний капітал 
Підприємства було зменшено на суму 380,913,308 грн, яка була направлена на покриття поточних 
збитків Підприємства.
6 червня 2011 Постановою КМУ № 593 Уряд погодився з пропозицією Міністерства аграрної 
політики та продовольства України щодо перетворення Державного Підприємства «ДПЗКУ» в 
публічне акціонерне товариство (ПАТ) «ДПЗКУ». ПАТ «ДПЗКУ» було створено наказом 
Міністерства аграрної політики і продовольства України № 634 від 17 листопада 2011 року. Була 
здійсненна емісія акцій на весь розмір статутного капіталу та випуск 8,677,170 простих іменних 
акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 100 грн. кожна.
13. Аванси отримані та інші поточні зобов'язання 
□201202011
□ □
Зворотня безвідсоткова фінансова допомогаП-0207,000 
Податки та інші обов'язкові платежі до сплатиО 8,195 047,509 
Зобов’язання по договору сесії04,809025,226 
Зобов'язання за розрахунками з оплати праці □ 21,141 □ 16,243 
Зобов'язання з податку на прибутокО-05,724 
Аванси, отримані від клієнтіво 1,484□ 1,783 
Інші зобов’язання02,14103,877
□ 37,7700307,362

14. Торгова та інша кредиторська заборгованість 
0201202011
00
Кредиторська заборгованість за ГСМО 13806,895 
Кредиторська заборгованість за сировину 0 12,31604,475 
Кредиторська заборгованість за отримані послугиО 11,15208,888 
023,606020,357
15. Процентні кредити та позики
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років довгострокові кредити та позики включали:

Банк О Валюта кредитуй Ефективна процентна ставка, %0 Термін погашення0201202011
0 0 0 0 0
Забезпечені банківські кредити від іноземних банківОдол. СШАОІЛВОІІ + 4,5% 02027011,876,36$
0 0 0 0 0
Поточна частина довгострокового боргу О 0 О 0(6,674)0- 
Всього довгостроковий боргО 0 0 011,869,6950-

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років короткострокові кредити та позики включали:
0 Валюта кредиту 0 Ефективна ставка відсотка, %0201202011
ОООО
Кредити від українських банківОдол. СШАО 11,00112,1100-
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□ □ □ □
Поточна частина довгострокового боргуй □ П6,6740- 
Всього короткостроковий боргй □ □ 118,784П
Довгострокові кредити та позики забезпечені державними гарантіями України (Примітка 18).

16. Фактичні та потенційні зобов'язання 
Умови функціонування
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 
деякі особливості, які властиві перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції 
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом 
платежу за межами України. Стабільність економіки України значною мірою залежатиме від 
політики та дій Уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 
також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в 
умовах більш розвинених ринків.
Українська економіка піддається впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової 
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 
нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та 
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що 
вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення 
ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до 
джерел капіталу, а також вартості капіталу для Підприємства та її контрагентів, що може 
вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Підприємства. 
Керівництво Підприємства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки 
економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися. Однак подальше погіршення 
ситуації в зазначених вище сферах може негативно вплинути на результати діяльності і 
фінансовий стан Підприємства. Наразі неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив. 
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Підприємство виступає в якості відповідача за 
окремими судовими позовами та претензіями. У випадках, коли ризик вибуття фінансових 
ресурсів у зв'язку з такими судовими позовами та претензіями вважається ймовірним і сума може 
бути визначена з достатньою впевненістю, Підприємство обліковує такі потенційні зобов'язання 
як складову частину забезпечення за судовими позовами. У випадках, коли керівництво 
Підприємства оцінює ризик вибуття фінансових ресурсів як можливий або неможливо достовірно 
визначити суму, Підприємство не робить нарахування потенційного зобов'язання. Такі 
потенційні зобов'язання розкриті в даній фінансовій звітності. У майбутньому такі потенційні 
зобов'язання можуть стати фактичними, якщо вибуття ресурсів стане вірогідним.
Податкові ризики
Фінансовий стан та діяльність Підприємства продовжують залишатись під впливом розвитку 
ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, 
зокрема податкового законодавства.
Вплив держави на діяльність Підприємства
Функціонування аграрної галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 
включають економічні, стратегічні чинники. Міністерство аграрної політики та продовольства 
України здійснює управління корпоративними правами Підприємства, що належать державі, та у 
період до проведення перших загальних зборів виконує функції вищого органу управління 
Підприємства.
Державне регулювання Підприємства
Держава, представлена Міністерством аграрної політики та продовольства України, є 
одноосібним власником "ДГІЗКУ". Міністерство аграрної політики та продовольства України 
контролює операції Підприємства шляхом участі у зборах акціонерів та Наглядовій раді, а також 
через призначення Голови Правління та заступників.
Державні гарантії
Відповідно до Постанови КМУ №857 від 13 серпня 2012 року «Питання надання у 2012 році
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державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства» Підприємство 
отримало державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями, 
залученими ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" від Експортно- 
імпортного банку Китаю для фінансування проектів у сфері сільського господарства. Державні 
гарантії надаються для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченнями в сумі 3000000 тис. 
доларів США (еквівалентній 24000000 тис. гривень). Плата за надання державних гарантій 
установлюється в розмірі 0,01 відсотка річних обсягу запозичення. Забезпеченням виконання 
зобов'язань позичальника, оціночна вартість якого становить 100 відсотків суми його зобов'язань 
перед Кабінетом Міністрів України як гарантом, є майнові права за контрактами, укладеними для 
реалізації проектів у сфері сільського господарства. Державні гарантії надаються на строк 
виконання зобов'язань за кредитами, залученими позичальником.

17. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Підприємства є грошові кошти та їх еквіваленти. 
Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Підприємства. 
Підприємство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську 
заборгованість, що виникає в ході операційної діяльності. Підприємство не здійснювала операцій 
з деривативами з метою управління процентними та валютними ризиками, що виникають в ході 
діяльності Підприємства та джерел її фінансування. Протягом року Підприємство не здійснювала 
торгових операцій з фінансовими інструментами.
Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Підприємства є ризик 
ліквідності, валютний, кредитний ризик та ризик, пов'язаний з підвищеною концентрацією 
бізнесу. Підприємство переглядає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як 
зазначено нижче.
Валютний ризик
Підприємство не підпадає під вплив валютного ризику тому, що не здійснює операцій в валютах, 
інших ніж національна валюта.
Підприємство здійснює свої операції переважно в таких валютах: гривня («грн.») та долар США 
(«дол. США»). Офіційні курси цих валют до гривні встановлюються Національним банком 
України («НБУ») (Примітка 5).
Підприємство запозичило кредитні ресурси та планує експортувати сільськогосподарську 
продукцію до європейських та азійських країн. Кредити та позики, торговельна дебіторська та 
кредиторська заборгованість в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. 
Підприємство у звітному періоді не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених 
валютних ризиків.
У наведеній нижче таблиці представлена чутливість прибутку Підприємства до оподаткування до 
можливої зміни обмінного курсу, при постійному значенні всіх інших змінних.

На 31 грудня 2012 р.СІЗбільшення / (зменшення) обмінного курсу М ли в  на прибуток до 
оподаткування
□ □
Грн. / дол. СШАП+10.0%П(1,210,992)
□ □
Грн. / дол. СШАП-10.0%П 1,210,992 

Процентний ризик
Основний процентний ризик Підприємства пов'язаний, в основному, з процентними кредитами 
та позиками з плаваючими процентними ставками. Згідно з політикою Підприємства, управління 
процентними витратами здійснюється з використанням боргових інструментів як з фіксованими, 
так і з плаваючими процентними ставками. Керівництво аналізує ринкові процентні ставки з 
достатньою регулярністю з метою мінімізації процентного ризику Підприємства.
У наведеній нижче таблиці представлена чутливість прибутку Підприємства до оподаткування до 
можливої зміни процентних ставок, при постійному значенні всіх інших змінних (у вигляді 
впливу на позики з плаваючою процентною ставкою). Впливу на власний капітал Підприємства
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не спостерігається.
На 31 грудня 2012 р.0 Збільшення / (зменшення) процентної ставки (в базисних пунктах) □ Влив на 
прибуток до оподаткування
□ □ "

Зміна процентної ставки (LIBOR) 0+75 О 89,921
□ □
Зміна процентної ставки (LIBOR)□-125111(149,869)

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Підприємство на значні кредитні ризики, в 
основному включають кошти в банках (Примітка 16), торгову та іншу дебіторську заборгованість 
(Примітка 14).
Грошові кошти розміщуються в українських фінансових установах, які вважаються такими, що 
мають мінімальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштів.
Підприємство здійснює торгові операції з відомими, кредитоспроможними третіми сторонами. 
Політика Підприємства полягає в тому, що всі замовники, які бажають працювати на умовах 
кредиту, мають пройти відповідні процедури підтвердження кредитоспроможності. Крім цього, 
залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються Підприємством, завдяки чому 
ймовірність виникнення безнадійних боргів є незначною. Керівництво вважає, що станом на 31 
грудня 2012 р. Підприємство не має значного ризику збитків понад суму вже відображених 
резервів.
Кредитний ризик, властивий іншим фінансовим активам Підприємства, виникає внаслідок 
неспроможності іншої сторони розрахуватися за своїми зобов'язаннями, при цьому максимальний 
розмір ризику дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.
Підприємство не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.
Ризик, пов'язаний з підвищеною концентрацією бізнесу
Фінансові інструменти Підприємства, на які постійно може впливати ризик концентрації, 
включають в основному, передплати постачальникам та кредиторську заборгованість. Ризик 
концентрації, пов'язаний з переплатами постачальникам та кредиторською заборгованістю, є 
досить високим через постійне зростання частки закупівель від основних постачальників.
Ризик управління капіталом
Підприємство розглядає позики та акціонерний капітал як основне джерело фінансування.
Головною метою управління капіталом Підприємства є підтримка достатньої 
кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження 
можливості Підприємству продовжувати свою діяльність.
Підприємство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 
розраховується як співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих 
зобов’язань. Підприємство включає у розрахунок чистих зобов’язань процентні кредити та 
позики, кредиторську заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку 
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, 
необхідних для доступу Підприємство до ринків капіталу.
□201202011
□ □
Банківські кредитиШ 1,988,4790-
Кредиторська заборгованість (Примітка 14)023,606020,357 
Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти 0(12,002,030)□ (22,226)
Чисті зобов'язання^ 10,0550(1,869)
Власний капітал0972,955 0988,073
Власний капітал і чисті зобов'язання0983,0100986,204
Коефіцієнт фінансового важеля 0 1.02% О-0.19%
Ризик ліквідності
Завдання Підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю 
при використанні умов кредитування, що надаються позичальниками та банками. Підприємство
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аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від 
очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої 
або надмірної ліквідності Підприємство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального 
фінансування своєї діяльності.
Станом на 31 грудня 2012 року грошові кошти та їх еквіваленти включали грошові кошти на 
рахунках в банках в національній валюті в сумі 12,530 тис.грн. (2011: 22,226 тис.грн.) та кошти 
на рахунках в банках в іноземній валюті в сумі 11,989,500 тис.грн. (2011: 0 тис.грн.)
Основним джерелом коштів Підприємство були кошти отримані від операційної діяльності, 
позички, отримані від ряду кредиторів, а також банківські кредити. Станом на 31 грудня 2012 
року поточні активи Підприємства перевищували ії поточні зобов'язання на 12,065,532 тис.грн. 
(2011:111,936 тис.грн.).

Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов'язань Підприємства на 31 
грудня 2012 року на основі договірних недисконтованих платежів.

За рік, що закінчується 31 грудня 201203а вимогою□ Менше 3 місяців□ Від 3 до 12 місяців□ Від 1 
років □ Від 2 до 5 років □ Більше ніж 5 років □ Всього
□ □ □ □ □ □ □
Процентні кредити та позики□ -□ 8,514□ 111,902□ -□ - □ 11,989,500□ 12,109,916 
Кредиторська та інша заборгованість0-023,6060-0-□-□-□23,606 
Інші зобов'язання О 1,484□ 35,531 □ 11,456□-□-□-□48,471
□ 1,484067,651 0123,3580-0-0  11,989,500012,181,993

Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов'язань Підприємства на 31 
грудня 2011 року на основі договірних недисконтованих платежів.

За рік, що закінчується 31 грудня 2011 03а вимогою □ Менше 3 місяців□ Від 3 до 12 місяців□ Від 1 
років □ Від 2 до 5 років □ Більше ніж 5 років □ Всього
□ □ □ □ □ □ □
Кредиторська та інша заборгованість□ 3,35 8 □ 268,983 □ 9,276□ -□ -□ -□ 281,617 
Інші зобов'язання020,875 025,2260-0-0-0-046,101 
Довгострокові зобов'язання□ -□ -□ -□-□ -□-□ -
□ 24,233 0294,209 П9,276 □-□-□-□  327,718

18. Справедлива вартість фінансових інструментів
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років балансова вартість фінансових інструментів приблизно 
дорівнювала їх справедливій вартості.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської 
заборгованості, торгової кредиторської заборгованості та інших зобов'язань приблизно 
дорівнювала їх справедливій вартості, оскільки ці інструменти є короткостроковими. 
Справедлива вартість довгострокових фінансових зобов'язань визначається методом 
дисконтування майбутніх грошових потоків за ринковою ставкою, що використовується 
Підприємством для подібних фінансових інструментів. Справедлива вартість інструментів, що 
котируються, визначається за ціновим котируванням на звітну дату.
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