
Річна інформація емітента
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Островського, 11, смт. Днiпровське, 

Верхньоднiпровський, Україна, 51650
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00383372
1.5. Міжміський код та телефон: (05658) 47-120
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 № 669166

1.7. Дата державної реєстрації: 25.06.1991
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.dkpk.dp.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 389642 270136
Основні засоби (за залишковою вартістю) 167154 177322
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 67601 24924
Сумарна дебіторська заборгованість 67818 51149
Грошові кошти та їх еквіваленти 7186 305
Власний капітал 214133 187547
Статутний капітал 129293 129293
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 45550 18920
Довгострокові зобов'язання 10915 20300
Поточні зобов'язання 162963 60885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,05 0,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,05 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 517171236 517171236
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

Вартість чистих активів 214133 187547

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
    3.1. Управління Товариством здійснюють:

• Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів
• Наглядова рада Товариства 
• Дирекція Товариства 

Інформація про посадових осіб емітента 
Генеральний директор - Майстренко Олександр Володимирович; Освіта: Вища. Стаж 

керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ДП 
"Кондитерська корпорацiя "РОШЕН". Заступник генерального директора по виробництву. 
2011 р. SMA 00383372



           Заступник генерального директора з технiчного контролю та якостi. - Алєксєєнко 
Олена Михайлiвна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: ВАТ "ДКПК". Начальник ВТЛ.. 

Головний  iнженер  -  Клiмов  Юрiй  Сергiйович;  Освіта:  Вища.  Стаж  керівної  роботи 
(років): 31. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "ДКПК". Головний 
конструктор. 

Головний бухгалтер - Цимбал Тамара Григорiвна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 
(років):  17. Найменування підприємства та попередня посада,  яку займав: Заступник головного 
бухгалтера ВАТ "Днiпровський КПК". 

Голова Наглядової ради - Саєнко Євген Євгенович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 
(років):  16.  Найменування  підприємства  та  попередня  посада,  яку  займав:  ЗАТ  "Продовольча 
компанiя "ПОДIЛЛЯ". Голова наглядової ради.. 
Член Наглядової  ради -  ПАТ "ЗНКIФ " Прайм Ессетс  Кепiтал";  Свідоцтво  про державну 
реестрацію серія АОО №042703 від 30.06.2005 р., видане держадміністрацією Подільського р-ну в 
м.Києві .В особi уповноваженого представника акцiонера Товариства - Москалевського В.О.

Член  Наглядової  ради  -  Вдовiченко  Олександр  Григорович;  Освіта:  Вища.  Стаж 
керівної  роботи  (років):  18.  Найменування  підприємства  та  попередня  посада,  яку  займав: 
Торговий дiм "Крохмалопродукт". Заступник директора..  

Член  Наглядової  ради  -  Байдак  Наталiя  Миколаївна;  Освіта:  Вища.  Стаж  керівної 
роботи  (років):  23.  Найменування  підприємства  та  попередня  посада,  яку  займав:  ВАТ  " 
Днiпровський КПК". Начальник вiддiлу збуту.  

Член Наглядової ради - Чуйко Наталiя Анатолiївна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 
(років):  1.  Найменування  підприємства  та  попередня  посада,  яку  займав:  Завiдуюча  учбовим 
пунктом Товариства. 

Голова  ревiзiйної  комiсiї  -  ТОВ  "Асоцiацiя  "Крохмалопродукт";  Свідоцтво  про 
державну  реєстрацію  серія  АОО  №  324357  від  20.05.1999  р.,  видане  держадміністрацією 
Дніпровського  р-ну  в  м.Києві.  Уповноважений  представник  акцiонера  -  Пухова  Людмила 
Олександрiвна
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)
Юридичні особи:

Орендне підприємство "Верхньодніпровський крохмалепатоковий комбінат" (код за 
ЄДРПОУ  00383372),  місцезнаходження:  Островського,буд.11,  сел.Дніпровське, 
Верхньодніпровський,  Днiпропетровська,  ,  51650.  Засновнику/учаснику  належить  60%  від 
загальної кількості акцій (часток, паїв).

Регіональне  відділення  фонда  Державного  майна (код  за  ЄДРПОУ  13467337), 
місцезнаходження:  Комсомольська,буд.58,  м. Дніпропетровськ,  Кіровський,  Днiпропетровська,  , 
32060. Засновнику/учаснику належить 40% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
            Фізичні особи:  д/н; 
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій

Випуск  зареєстровано  17.12.2010  року,  номер  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску  -  № 
1210/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
України, код цінного папера – ( ISIN ) UA 4000107684, тип цінного папера – Акції Іменні прості, 
форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у 
кількості 517171236 штук, загальною номінальною вартістю 129292809 грн., що складає 100% у 
статутному капіталі. 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: 
не здiйснювалась.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 
факту лiстингу( делiстингу) цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

Додаткового випуску акцій в звітному році не було.
Спосiб розмiщення: вiдкритий.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України



Депозитарій  ПАТ «Національний  депозитарій  України»,  (ЄДРПОУ 30370711,  01001,  м. 
Київ, вул. Б. Грінченка, 3), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної  діяльності  депозитарію  цінних  паперів  серії  АВ № 189650,  видана  ДКЦПФР  на 
підставі  рішення  від  19.09.2006  р.  №  823.  Дійсна  до  19.09.2016  р.   Договір  №  Е-2659  про 
обслуговування емісії цінних паперів від 27.12.2010 р.

 Зберігач  ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (ЄДРПОУ 24262992, 02098, м. Київ, Дніпровська 
набережна, 13), ліцензія серії АВ № 534226 видана ДКЦПФР 05.07.2010 р. Дійсна до 13.03.2014 р. 
Договір від 21.12.2010 р. № 3-Е.
6.Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2011 року. Кворум зборів: 98,83% до 
загальної кількості голосів. Пропозицiї що до ведення зборiв надходили вiд акцiонерiв.

Головою зборiв обрано Діхтяр Віталія Леонідовича.
Секретарем зборiв обрано Тверітіна Юлія Миколаївна.
Пiдрахунок голосiв доручено Сокол І.А.
Порядок денний:
1.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
5. Звiт Дирекцiї Товариства за 2010 р.
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р. Затвердження  висновків  Ревiзiйної комiсiї  

по  звiтах та балансу Товариства за 2010 р.
7. Затвердження результатiв дiяльностi, річної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р., 

визначення  порядку  розподiлу  прибутку  ,отриманого  Товариством  у   2010  р.та  затвердження 
фінансового плану на 2011 р.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010р.

8.Розгляд питання прол відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9.Розгляд  питання  про  обрання  членів  Наглядової  ради  Товариства.Затвердження  умов 

цивільно-правових  або  трудових  договорів,що  укладатимуться  з  членами  Наглядової  ради 
Товариства,встановлення  розміру  їх  винагороди,обрання  особи,яка  уповноважується  на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12.Затвердження Договорів(угод) Товариства.
13.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Інформація про дивіденди 
           Загальні збори акціонерів, які пройшли 20.04.2011 року прийняли рішення дивіденди за 
2010 рік не нараховувати і не сплачувати.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 
емітента:

 ТОВ  "Аудиторська  фiрма  "Київ-Аудит  2000" (код  за  ЄДРПОУ  -  21642796), 
організаційно-правова  форма:  Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю.  Місцезнаходження: 
Шовковична 32/34, кв. 37, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01024. Аудитор має ліцензію на цей вид 
діяльності  Свiдоцтво   №  0355,  що  видана:  Аудиторська  палата  України  23.02.2001  року. 
Контактний телефон: (044) 253-39-47, факс: (044) 253-39-47. Основний вид діяльності: Аудитор 
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.  Свiдоцтво АПУ № 0355 дiйсне до 
27.01.2016  р.,  сертифiкат  аудитора-директора  аудиторської  фiрми  Ченцової  В.М.,  дiйсний  до 
14.02.2013 р. Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення в реєстр аудиторських фiрм № 16, серiя АБ № 
000015, рiшення вiд 01.02.07 р. № 257, дiйсне до 27.01.2016 р. Договiр з емiтентом вiд 18.03.09 р. 
№ 6.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ )
незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «Київ-Аудит 2000»

щодо фінансової звітності ПАТ  «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»



Національній  комісії з цінних паперів та фондового ринку
Правлінню   ПАТ  «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»

Аудиторський висновок  щодо фінансової звітності
       Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  «Дніпровський 
крохмалепатоковий  комбінат»,  яка  включає  баланс  станом  на  31  грудня  2011  року,  звіт  про 
фінансові  результати,  звіт  про рух  грошових коштів,  звіт  про власний капітал  та  примітки  до 
фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
      Управлінський персонал компанії з управління активами несе відповідальність за складання та  
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, 
як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих 
викривлень у наслідок шахрайства або помилок. 
Відповідальність аудитора
     Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї  фінансової  звітності  на основі 
результатів  аудиту.  Ми  провели  аудит  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  аудиту.  Ці 
стандарти  вимагають  від  нас  дотримання  відповідних  етичних  вимог,  а  також  планування  й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень. 
    Аудит  передбачає  виконання  аудиторських  процедур  для отримання  аудиторських  доказів 
стосовно  сум  та  розкриттів  у  фінансовій  звітності.  Вибір  процедур  залежить  від  судження 
аудитора,  включаючи  оцінку  ризиків  суттєвих  викривлень  фінансової  звітності  внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю,  що  стосуються  складання  та  достовірного  подання  суб’єктом  господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 
Аудит  включає  також  оцінку  відповідності  використаної  облікової  політики,  прийнятність 
облікових  оцінок,  зроблених  управлінським  персоналом,  та  загального  подання  фінансової 
звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
Висновок
     На  нашу  думку  фінансова  звітність  надає  достовірну  та  справедливу  інформацію  про 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати, власний капітал та 
рух  грошових  коштів  за  рік,  що  закінчився  на  зазначену  дату,  відповідають  національним 
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
                            Директор                                                                             В.М. Ченцова
          ( сертифікат аудитора  А № 000281)
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

26.04.2012

(дата)
Річна інформація розміщена на 
сторінці (за наявності)

www.dkpk.dp.ua в мережі 
Інтернет

26.04.2012

(адреса сторінки) (дата)
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Генеральний директор Майстренко Олександр 
Володимирович

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 26.04.2012
(дата)




