
10. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, 

виділ) 

ПАТ "Днiпровський крахмалепатоковий комбiнат"-це пiдприємство по комплекснiй 

переробцi кукурудзи на крохмалепродукти, лiдер крохмалепатокового виробництва, який 

повнiстю зобезпечує потреби промисловостi України в крохмалепродуктах. Доцiльнiсть 

будiвництва Днiпровського КПК у Верхньоднiпровському р-нi була обгрунтована 

Днiпропетровським iнститутом кукурудзи в 1932-1933 р.р. Однак першi будiвлi комбiнату 

були зданi в експлуатацiю лише в листопадi 1960 р. В цому ж роцi були виробленi першi 

тони патоки, кукурудзяних кормiв, кристалiчної глюкози, гiдролiзу. З 1961 року комбiнат 

виробляє олiю кукурудзяну нерафiновану, кукурудзяно-фосфатидний концентрат, 

згущений екстракт кукурудзи, глютен. В 1963 роцi введений в експлуатацiю гiдролiзно-

фурфурольний цех. В лютому 1964 р. були виробленi першi тони сухого кукурудзяного 

крохмалю. В 1973 роцi проведена реконструкцiя комбiнату, в результатi якої проектна 

потужнiсть по переробцi товарної кукурудзи була доведена до 580 тон на добу, потоки-

275 тон на добу, сухого крохмалю-50 тон на добу, глюкози кристалiчної-8000 тон на рiк, 

глюкози медичної - 4000 тон на рiк. З 1975 року комбiнат перейшов на безвiдходну 

переробку зерна кукурудзи, що дозволило знизити питомi витрати енергетичних, 

теплових, технiчних та iнших ресурсiв, дозволило пiдвищити рентабельнiсть виробництва. 

В 1991 р. виробничi потужностi по виробництву фурфуролу перепрофiльованi на 

виробництво рафiнованої олiї. В сiчнi 1996 р. була введена в експлуатацiю оснащена 

австрiйським обладнанням дiльниця по розливу рафiнованої кукурудзяної олiї в пляшках. 

В 1998 р. введена лiнiя по виробництву сухого глютену, яка обладнана нiмецьеим 

устаткуванням. В 2003 р. введена лiнiя грануляцiї сухих кормiв з екстрактом. В 2004 р. 

введена лiнiя по виробництву мальтозної патоки. В 2005 р. введена лiнiя по фасуванню 

крохмалу в палети та бiгбеги. В 2006 р. введено в дiю 2 дробарки крохмалю, установку 

для помякшання води, замочнi чани. В 2007 р. введено iонообмiнну установку, збудовано 

1-й етап зерносховища з сушаркою. В 2008 р. введено в експлуатацiю 1-й етап 

зерносховища по цеху сировини. В 2009 р., з метою модернiзацiї виробництва, придбане 

та введене в експлуатацiю устаткування по основних цехах виробництва, введено в 

експлуатацiю 2й етап зерносховища по цеху сировини. Проводиться реконструкцiя 

дiльницi рафiнацiї цеху кормiв та олiї. В 2010 роцi було введено в експлуатацiю маслоцех. 

В 2010 р., з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України 

<Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.08 р. № 514-VI та iнших нормативних актiв, 

позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 10.11.2010 р. прийнятi рiшення про 

змiну найменування, про переведення випуску акцiй документарної форми iснування в 

бездокументарну, про затвердження нової редакцiї Статуту та реєстрацiю змiн в 

державних установах. Всi рiшення зборiв виконанi. На протязi 2012 р. комбiнат працював 

стабiльно. Технiко-економiчнi показники покращились. Дiяльнiсть керiвництва комбiнату 

спрямована на досягнення високої якостi продукцiї, рiтмiчнiсть працi, доступнi цiни та 

добробут колективу. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва 

та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та 

місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним періодом 

ПАТ " Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат"- самостiйне пiдприємство. Фiлiй, 

представництв, дочiрнiх пiдприємств немає. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї не надходили. 



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Товариство веде бухгалтерський облiк у гривнях i складає фiнансову звiтнiсть для 

нормативних цiлей вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку в Українi. Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Товариства 

вiдповiдно до П(С)БО, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для 

представлення згiдно з МСФЗ. 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство 

застосувало обов‘язковi винятки, що стосуються ретроспективного застосування iнших 

МСФЗ, та вирiшила використати певнi добровiльнi звiльнення. 

Безперервнiсть дiяльностi. Ця фiнансова iнформацiя загального призначення пiдготовлена 

на основi припущення про те, що Товариство продовжуватиме здiйснювати свою 

дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. 

Основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв оцiнюється виходячи з фактичних 

витрат на їх придбання, якi включають покупну цiну, у тому числi податки, що не 

вiдшкодовуються, i будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в 

робочий стан i мiсця для його використання.  

Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї й резерву вiд знецiнення, в випадках де це 

необхiдно. 

Амортизацiя. Амортизацiя об'єктiв основних фондiв, нараховується з використанням 

прямолiнiйного методу протягом залишкового строку корисної експлуатацiї об'єкта 

основних засобiв: 

Строки експлуатацiї (у роках) 

Будiвлi та споруди вiд 10 до 30 

Машини та обладнання вiд 5 до 20 

Транспорт вiд 5 до 10 

Iншi вiд 3 до 7 

Амортизацiя вартостi, термiн служби й метод амортизацiї переглядається i, якщо це 

необхiдно, коригується наприкiнцi кожного фiнансового року. 

Незавершене будiвництво являє собою вартiсть майна, машин i обладнання, будiвництво 

або установку, що ще не завершена. 

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною 

вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть 

запасiв визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї – 

це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням 

витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут. 

Текст аудиторського висновку 

Висновок щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровський 

КПК» станом на 31 грудня 2012р. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», код 00383372, (далi по тексту – ПАТ 

«Днiпровський КПК» або Товариство), що додається, яка включає «Баланс» («Звiт про 

фiнансовий стан») станом на 31.12.2012р. , «Звiт про фiнансовi результати» («Звiт про 

сукупнi доходi»), «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал» («Звiт про 

змiни у власному капiталi»), Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових 

полiтик та iншi пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за 

рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал в особi Дирекцiї ПАТ «Днiпровський КПК» несе 

вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 



до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи 

помилки. 

Вiдповiдальною особою за ведення та результати бухгалтерського та податкового облiку i 

звiтностi є директор Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi i наслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПАТ 

«Днiпровський КПК» фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 

внутрiшнього контролю ПАТ «Днiпровський КПК». Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 

модифiкованої думки.  

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Фiнансова звiтнiсть не включає всi розкриття, що їх вимагає застосовна концептуальна 

основа фiнансової звiтностi, а саме: у Примiтках до фiнансової звiтностi не розкрита 

iнформацiя про характер вiдносин мiж пов'язаними сторонами, а також iнформацiя про 

здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, не наводиться iнформацiя про компенсацiї, 

одержанi вiд Товариства провiдним управлiнським персоналом. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБIНАТ» станом на 31.12.2012 року, його фiнансовий результат та рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився на 31.12.2012р., вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на невизначенiсть, що вiдображено в Примiтках до фiнансової 

звiтностi пункт 19, пов’язану з результатами судових позовiв щодо нарахувань податкових 

зобов’язань за результатами планових перевiрок ПАТ «Днiпровський КПК», поданих ПАТ 

«Днiпровський КПК» проти Верхньоднiпровської об’єднаної ДПI Днiпропетровської 

областi Державної податкової служби. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми 

не брали до уваги це питання. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних питань 

Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах 

ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року за №1360 

«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)». 

Основнi вiдомостi про емiтента 

Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» 



зареєстровано виконавчим комiтетом Верхньоднiпровської районної державної 

адмiнiстрацiї, дата первинної державної реєстрацiї 25.06.1991р., серiя та номер свiдоцтва 

про державну реєстрацiю А01 669166.  

Код за ЄДРПОУ: 00383372 

Мiсцезнаходження: 51650, Днiпропетровська обл., Верхньоднiпровський район, 

смт.Днiпровське, вул.Островського, буд.11. 

Опис аудиторської перевiрки 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», код 0038372, (далi ПАТ 

"Днiпровський КПК" або Товариство), що включає «Баланс» («Звiт про фiнансовий стан») 

станом на 31.12.2012р. , «Звiт про фiнансовi результати» («Звiт про сукупнi доходi»), «Звiт 

про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал» («Звiт про змiни у власному 

капiталi»), Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 

пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за рiк, що 

закiнчився 31.12.2012 р. 

Обсяг аудиту – вибiркова перевiрка первинних документiв, регiстрiв синтетичного та 

аналiтичного облiку, зведених облiкових документiв, що вiдображають господарськi 

операцiї Товариства, складених у перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012р. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає 

виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i 

розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

До iнформацiї, що перевiрялася, було застосовано такi процедури аудиту: перевiрку, 

спостереження, запит i пiдтвердження, обчислення i аналiтичнi процедури. 

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал в особi Дирекцiї ПАТ «Днiпровський КПК» несе 

вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи 

помилки. 

Опис вiдповiдальностi аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного аудиту. 

Щодо iншої допомiжної iнформацiї 

Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи Товариства, витрати майбутнiх перiодiв в 

цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» та в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдає МСФЗ.  

Iнформацiя щодо зобов’язань Товариства, в цiлому реально вiдображена у фiнансовiй 

звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» згiдно з вимогами МСФЗ. 

Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi Товариства i в цiлому 

вiдповiдає вимогам МСФЗ. Статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю у 

встановленi законодавством термiни. 

Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПАТ 

«Днiпровський КПК». Результатом дiяльностi Товариства за 2012 рiк є отримання 

прибутку в розмiрi 13 077 тис. грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року за даними 



Звiту про фiнансовий стан (Балансу) перевищує розмiр статутного капiталу ПАТ 

«Днiпровський КПК» i вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

Iнформацiя щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та 

призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 ст.41 ЗУ 

«Про цiннi папери та фондовий ринок», у звiтностi емiтента ПАТ «Днiпровський КПК» 

наведена в повному обсязi. 

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР 

разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Як зазначено в роздiлi «Опис аудиторської перевiрки», обсяг проведеного нами аудиту 

фiнансової звiтностi передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на вибiрковiй основi. Нашої 

уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що рiшення щодо 

вчинення значних правочинiв Товариством протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 

року, не були прийнятi у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства». Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства посада внутрiшнього аудитора (або служба внутрiшнього аудиту) 

не передбачена, що не суперечить Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi» нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази 

того, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «Днiпровський КПК» не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-Iнвест", яке дiє на пiдставi Свiдоцтва 

про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №3094, виданого рiшенням 

Аудиторської Палати України вiд 26 грудня 2002р. №118, термiн чинностi Свiдоцтва 

продовжено до 01 листопада 2017 р. (рiшення АПУ вiд 01.11.2012р. №260/3). 

Товариство внесено Аудиторською Палатою України до Перелiку аудиторських фiрм, 

яких рекомендовано до проведення обов'язкового аудиту (рiшення АПУ вiд 29.09.2011р. 

№239/4). 

Мiсцезнаходження: 49101, м. Днiпропетровськ, пр-т Пушкiна, буд. 25/27, телефони 

(056)732-38-01, (056)732-38-02, mail@audit-inves.ua  

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

Аудитор – Єльченко Ольга Миколаївна, сертифiкат аудитора серiя „А” №000721 виданий 

рiшенням Аудиторської палати України №41 вiд 25.01.1996р., термiн чинностi 

сертифiката продовжено – до 25.01.2015р. (рiшення АПУ вiд 24.12.2009р. №209/3). 

Аудит проведено на пiдставi умов Договору про надання аудиторських послуг №25-

12/12А вiд 07.12.2012 року. Дата початку аудиту - 07.12.2012, дата закiнчення аудиту - 

20.03.2013р. 

 

Додатки: 

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ «Днiпровський КПК» на 31.12.2012 р.; 

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2012 рiк; 

3. Звiт про рух грошових коштiв ПАТ «Днiпровський КПК» за 2012 рiк; 

4. Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2012 рiк; 

5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за 2012 рiк 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 



залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, 

його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості 

продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 

10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» - це пiдприємство по комплекснiй 

переробцi кукурудзи на крохмалепродукти, лiдер крохмалепатокового виробництва, який 

має можливiсть повнiстю забезпечувати потреби промисловостi України в 

крохмалепродуктах. Основними видами дiяльностi Товариства є виробництво крохмалю 

та крохмальних продуктiв, зокрема: патоки, глюкози, крохмалю, олiї.  

В Українi на виробництвi крохмалю та крохмалепродуктiв спецiалiзується близько 15 

заводiв, сукупна потужнiсть яких перевищує 50 тис. т. в рiк. Бiльше 93% виробництва 

припадає на 2 пiдприємства, а саме: ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» 

(70 %), ПАТ «Iнтеркорн Корн Просессiнг Iндастрi» (23 % у сукупному виробництвi). 

Кукурудзяний крохмаль є основним видом за обсягом виробництва в Українi, його частка 

у виробництвi перевищує 90%, i на сьогоднiшнiй день залишається традицiйним лiдером в 

споживаннi серед українцiв. 

Що стосується ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат», вiн залишається 

найбiльшим виробником кукурудзяного крохмалю та крохмалепродуктiв. Свого часу 

Товариство займало монополiстичну позицiю у своїй галузi i залишається непохитним 

лiдером за обсягами виробництва i на цей час. На сьогоднiшнiй момент ПАТ 

«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» не демонструє зниження темпiв та обсягiв 

виробництва, що свiдчить про впевненiсть у подальшiй безперервнiй його дiяльностi. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. 

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 

придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

В 2007 р. введено iонообмiнну установку, збудовано 1-й етап зерносховища з сушаркою. 

В 2008 р. введено в експлуатацiю 1-й етап зерносховища по цеху сировини. В 2009 р., з 

метою модернiзацiї виробництва, придбане та введене в експлуатацiю устаткування по 

основних цехах виробництва. В 2010 р.проводилась модернiзацiя устаткування основного 

виробництва, в жовтнi 2010 р. введена в експлуатацiю лiнiя по виготовленню кукурузного 

масла. В 2011 р., з метою модернiзацiї виробництва, придбане та введене в експлуатацiю 

устаткування по основних цехах виробництва, а саме змiшувачi глютена та корму насоси 

центробiжнi, шнековий конвеєр. В 2012 р. введено в експлуатацiю гранулятор, система 

вакуум фiльтрацiї, дробарка, обладнання випарної станцiї. Дiяльнiсть керiвництва 

комбiнату спрямована на досягнення високої якостi продукцiї, рiтмiчнiсть працi, доступнi 

цiни та добробут колективу. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які 

значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 

інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 



Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим 

призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2012 року становить 498 113 

тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв -19,5 %. Сума нарахованого зносу за 2012 рiк 

становить 49 372тис.грн. Обмежень на використання майна немає.  

До складу будiвель та споруд включенi активи, якi Товариство утримує на умовах 

фiнансового лiзингу. Балансова вартiсть основних засобiв, отриманих за фiнансовою 

орендою, на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв складала 47,484 тис. грн. i 52,757 тис. грн. 

вiдповiдно. 

Пiдприємство в полiтицi фiнансування витрат на придбання основних засобiв намагається 

дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. В 2012 роцi, як i за попереднiй 

перiод, рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi є позитивним i дозволяє 

здiйснювати оновлення основних засобiв без залучання будь-яких запозичень. Плани 

щодо придбання основних засобiв на наступний перiод є поточними й не передбачають 

кардинальних змiн парку основних засобiв. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності 

від законодавчих або економічних обмежень 

Сировиною замовника послуг є сiльгосппродукцiя - кукурудза, яка має сезонний характер 

вирощування. Найбiльше падiння обсягiв виробництва припадає на липень-вересень. Крiм 

того, на обсяг виробництва впливають погоднi негаразди, якi призводять до зниження 

врожайностi сировини. 

Найбiльшою проблемою галузi залишається моральний та фiзичний знос примiщень, 

обладнання та технологiчних процесiв виробництва, якi були успадкованi ще з радянських 

часiв i через брак фiнансування майже не зазнавали модернiзацiї. Незважаючи на це, 

ринок крохмаловиробництва в Українi вважається досить стабiльним та розвинутим. За 

останнi роки спостерiгається тенденцiя впевненого росту обсягiв виробництва, що 

пояснюється вдалим врожаєм та збiльшенням попиту на крохмалепродукти як в Українi, 

так i в свiтi в цiлому. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

В 2012 роцi штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiї за порушення 

законодавства не сплачувались. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від 

виконання цих договорів 

Всi угоди по основнiй дiяльностi пiдприєства укладаються строком на один рiк, 

невиконаних зобов"язань за цими угодами за звiтний перiод немає. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, 

які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Прогнозне планування проводиться на один рiк i залежить вiд вартостi укладених угод iз 

замовниками на послуги. На 2013 р. планується випуск товарної продукцiї залишить на 

рiвнi 2012 року. В 2013 роцi планується встановлення автоматичного пробовiдбiрника 

зерна в цеху сировини, проведення ремонту конденсацiйної турбiни, закiнчення роботи на 

лiнiї кислотного осахарювання крохмалю. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 



В 2012 роцi витрати на дослiдження та розробку не здiйснювалися. На 2013 р. такi витрати 

не плануються . 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 

зазначається 

Станом на 31 грудня 2012р., Товариство виступає Позивачем до Верхньоднiпровської 

ОДПI в Днiпропетровськiй областi ДПС України щодо донарахувань зобов'язань за 

податками та штрафних санкцiй за результатами планових на позапланових перевiрок на 

загальну суму 3 591,03 тис. грн. Протягом 2012 року Товариство виграло чотири позови 

про визнання незаконними та анулювання податкових повiдомлень-рiшень за пiдсумками 

планових та позапланових перевiрок на загальну суму 2 158 тис. грн.  

Станом на кiнець 2012 року провадження справ по вказаним судовим процесам ще триває. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 

та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про 

результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

За рахунок власних коштiв надається матерiальна допомога пенсiонерам, 

перераховуються кошти благодiйному фонду, надається фiнансова допомога 

неприбутковим органiзацiям 

 


