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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00383372
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Верхньоднiпровський, 51650, с.м.т.Днiпровське, вул.Островського, б.11
5. Міжміський код, телефон та факс
(05658) 47-120 (05658) 47-123 (05658) 47-123
6. Електронна поштова адреса
secretar@dkpk.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81 (2335)

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dkpk.dp.ua в мережі Інтернет 28.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)

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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань. Товариство послугами
рейтингових агенств не користується.
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 % та бiльше акцiй фiзичних осiб не
має.
Дивiденди не нараховуються в зв’язку з тим, що загальними зборами
акцiонерiв по питанню розподiлу прибутку за 2014 рiк було прийнято
рiшення: прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2014
роцi направити до резервного фонду 5%, на розвиток Товариства – 95%.
Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери пiдприємство не
випускало. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.
Акцiї в лiстингу не перебували. Сертифiкати акцiй не видавалися, так як
пiдприємство перейшло на бездокументарну форму iснування акцiй. Щодо
iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв, то даннi вiдсутнi. Вiдомостi щодо iпотечних цiнних паперiв вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iпотечне покриття та
iпотечнi сертифiкати вiдсутня. Iпотечнi облiгацiї не випускалися. Основнi
вiдомостi про ФОН вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 669166
3. Дата проведення державної реєстрації
25.06.1991
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
129292809
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
781
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.62 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв
10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермi
35.11 Виробництво електроенергiї
10. Органи управління підприємства
Згiдно Статуту, Товариство має наступнi органи управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв
Товариства (надалi - «Загальнi збори», - виший орган Товариства. - Наглядова рада Товариства
(надалi - «Наглядова рада») - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства; -Дирекцiя Товариства (надалi «Дирекцiя»), - виконавчий орган
Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Перевiрка фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (надалi
«Ревiзiйна комiсiя»). 1. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi
Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1) визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до Статуту Товариства; 3) прийняття рiшення
про анулювання викуплених акцiй: 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5 )
прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного
капiталу Товариства: 7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства: 8)
прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй: 9) затвердження положень про Загальнi
збори. Наглядову раду. Дирекцiю та Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено цим
Статутом: 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 14) прийняття рiшення про
форму iснування акцiй: 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв: 16) прийняття рiшень з

питань порядку проведення Загальних зборiв; 17) обрання членiв Наглядової ради, затвердження
умов цивiльно-правових або трудових договорiв що укладатимуться з ними, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової ради: 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради: 19) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї: 21) прийняття рiшення
про видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї,
затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що
залишається пiсля задоволення вимог кредитори, i затвердження лiквiдацiйного балансу: 22)
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Дирекцiї, звiту Ревiзiйної
комiсiї; 23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 24)
обрання комiсiї з припинення Товариства; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом, законодавством або положенням про Загальнi
збори 2. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України контролює i регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Обирається Загальними зборами на 3 ( три) роки. Кiлькiсний
склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються з
числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради, який є представником
акцiонера - юридичної особи або держави не може передавати свої повноваження iншiй особi. 3.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточної дiяльнiстю є Дирекцiя
Товариства, яка створюється у кiлькостi не менш як 3 (трьох) осiб. Дирекцiя обирається та
вiдкликається Наглядовою Радою Товариства.Дирекцiя пiдзвiтна та пiдконтрольна Загальним
зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До складу Дирекцiї
входять:Генеральний директор, перший заступник, члени дирекцiї. Генеральний директор
Товариства керує поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор приймає рiшення
шляхом видання Наказiв, Розпоряджень та Рiшень, що викладаються у письмовiй формi.
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 4. Ревiзiйна
комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за
результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х осiб, якi обираються
Загальними зборами з числа физичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної
комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу ревiзiйної комiсiї.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26006428888
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок

26007428887USD
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв

АГ №
507636

Дата
Державний орган, закінчення
що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4

Державний комiтет
України з питань
28.12.2010
контролю за
наркотиками

5
22.07.2015

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення,
реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання
прекурсорiв
Опис
З 18.06.2015 р. термiн дiх лiзенцiї подовжено, а саме: дiє
лiцензiя Серiя АЕ №299202, термiн дiї з 26.06.2015р. по
18.06.2020р.

АГ №
500232

Виробництво електроенергiї

Опис

Опис

Освiта дорослих та iншi види освiти

12.07.2016

Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької
дiяльностi з виробництва електричної енергiї
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї

АГ №
507524

Збирання, очищення та розподiлення води

Нацiональна
комiсiя з питань
регулювання
09.12.2010
електроенергетики
України (НКРЕ)

23.06.2011

Днiпропетровська
обласна державна
адмiнiстрацiя

23.06.2016

Лiцензiя на централiзоване водопостачання та
водовiдведення
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї

АВ №
527037

01.09.2014

Мiнiстерство
освiти i науки
України

08.07.2017

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти
на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового
професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки,
Опис
пiдвищення квалiфiкацiї
Термiн дiї: з 08.07.2014 р. по 08.07.2017 р.
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї

Послуги з перевезення пасажирiв та вантажiв
автомобiльним транспортом

АГ №
589937

17.05.2011

Мiнiстерство
транспорту i
зв'язку України

Необмежена

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Опис
загального користування
Дiє з 18.05.2011 р.Термiн дiї лiзенцiї - необмежений.

Виробництво теплової енергiї

АГ №
500420

Нацiональна
комiсiя з
16.06.2011 питаньрегулювання
електроенергетики
України (НКРЕ)

12.07.2016

Лiцензiя на виробництво теплової енергiї на
теплоцентралях з використанням нетрадицiйних джерел
Опис
енергiї. Термiн дiї: з 13.07.2006 р. по 12.07.2016 р.
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Орендне пiдприємство
"Верхньоднiпровський
крохмалепатоковий комбiнат"

00383372

51650Україна
сел.Днiпровське
Островського,буд.11

60

Регiональне вiддiлення фонда
Державного майна

13467337

32060Україна м.
Днiпропетровськ
Комсомольська,буд.58

40

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовиченко Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 513617 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Торговий дiм "Крахмалопродукт". Заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.01.2015 3 роки
9) Опис
До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв, здiйснення
контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi до її
оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, визначення умов контракту,
трудового договору з головою правлiння, в т.ч. умов оплати працi, затвердження умов договору на
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй
загальним зборам щодо питань порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння
Товариства договорiв застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого
вiдчуження рухомого i нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Виконання
функцiй здiйснює на безоплатнiй основi
Iнд.код 2471711016.
Особа володiє 246 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00005 % статутного капiталу
Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ «ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
33549199
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Свiдоцтво про державну реестрацiю серiя АОО №042703 вiд 30.06.2005 р., видане
держадмiнiстрацiєю Подiльського р-ну в м.Києвi. В особi уповноваженого представника акцiонера
Товариства - Порошенко Олексiй Iванович
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.01.2015 3 роки
9) Опис
До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв, здiйснення
контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi до її

оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, визначення умов контракту,
трудового договору з головою правлiння, в т.ч. умов оплати працi, затвердження умов договору на
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй
загальним зборам щодо питань порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння
Товариства договорiв застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого
вiдчуження рухомого i нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Виконання
функцiй здiйснює на безоплатнiй основi
Особа володiє 511086378 шт. простих iменних акцiй, що складає 98,8234 % статутного капiталу
Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимбал Тамара Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 462142 18.06.1999 Верхньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Днiпровський КПК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2014 1 рiк
9) Опис
Посадовi обов'язки: ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку, складання
фiнансової звiтностi пiдприємства.
Пiд судом та слiдством не була.
Iнд.код 2307108345.
Наглядовою радою ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КПК» 21 грудня 2015 р. прийняте рiшення про
переобрання Цимбал Тамари Григорiвни на посаду члена Дирекцiї Товариства термiном на 1
(один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на посаду члена Дирекцiї
Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень на посадi члена Дирекцiї Товариства.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою
радою Товариства про переобрання особи на посаду члена Дирекцiї Товариства. Iншi посади, якi
особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: з «06» березня 2008р. по теперiшнiй час
головний бухгалтер ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КПК». Особа володiє 0,00 шт. простих iменних
акцiй, що складає 0,00 % вiд статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

Особа володiє 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Емiтента.
Данi про винагороди не розголошуються.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiщик Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 202869, Верхньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний конструктор ВАТ " Днiпровський КПК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2014 1 рiк
9) Опис
Наглядовою радою ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КПК» 21 грудня 2015 р. прийняте рiшення про
переобрання Пiщика Андрiя Володимировича на посаду члена Дирекцiї Товариства термiном на 1
(один) рiк
Данi про винагороди не розголошуються.
Особа володiє 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйной Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пухова Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 850944 11.01.2008 Дарницьким РВ УМВС України м. Києва
4) рік народження**
1977

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер першої категорiї ТОВ «ТД «Крахмалопродукт»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2015 1 рiк
9) Опис
Особа володiє 0,00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0,00 % статутного капiталу Товариства.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» 22 квiтня 2015 р.
прийняте рiшення про призначення (обрання) Пухової Людмили Олександрiвни (Паспорт серiї МЕ
№ 850944, виданий Дарницьким РВ УМВС України м. Києва 11 сiчня 2008 р.) на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови
Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв Емiтента.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною
комiсiєю Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв: бухгалтер першої категорiї ТОВ «ТД «Крахмалопродукт» Особа володiє
00,00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Товариства. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василько Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МР 3489637 Жовтневим РУВС м.Мiнськ
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
29.05.2013 р. по 20.11.2014 р. Директор фiлiї ПАТ «Карлсберг Україна» «Львiвська пивоварня».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2014 1 рiк

9) Опис
Наглядовою радою ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» 29 грудня 2014 р. прийняте
рiшення про призначення Василько Олександра Леонiдовича на посаду члена Дирекцiї Товариства
термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання члена Дирекцiї
Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення
Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з
01.05.2009 р. заступник головного iнженера ВАТ «Пивзавод «Олiварiя» (м. Мiнськ), з 01.05.2012 р.
по 28.05.2013 р. заступник Генерального Директора ВАТ «Пивзавод «Олiварiя» (м. Мiнськ), з
29.05.2013 р. по 20.11.2014 р. Директор фiлiї ПАТ «Карлсберг Україна» «Львiвська пивоварня».
Наглядовою радою ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КПК» 21 грудня 2015 р. прийняте рiшення про
переобрання Василька Олександра Леонiдовича на посаду Генерального Директора Товариства
термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на посаду
Генерального Директора Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень на посадi
Генерального Директора Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи на посаду Генерального
Директора Товариства.
Особа володiє 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Емiтента.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Євген Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 125403 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Продовольча компанiя «ПОДIЛЛЯ». Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
керує поточною дiяльнiстю товариства, виступає вiд iменi товариства без довiреностi. До
обов'язкiв також вiдносяться: органiзацiя скликання та проведення чергових i позачергових
загальних зборiв, розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи
правлiння, призначення керiвникiв фiлiй i представництв, укладення та виконання умов
колективного договору, визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про

випуск, придбання або реалiзацiю Товариством власних акцiй, прийняття рiшення про форму
випуску акцiй, призначення та звiльнення голiв та секретаря загальних зборiв, погодження
персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв, визначення умов оплати
працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства.
Пiд судом та слiдством не був. Iнд.код 2498102872 . Особа володiє 4390 шт. простих iменних
акцiй, що складає 00,0008 % статутного капiталу Емiтента. Данi про винагороди не
розголошуються.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Майстренко Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 925073 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Днiпровський КПК» Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.01.2015 3 роки
9) Опис
Керує поточною дiяльнiстю товариства, виступає вiд iменi товариства без довiреностi. До
обов'язкiв також вiдносяться: органiзацiя скликання та проведення чергових i позачергових
загальних зборiв, розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи
правлiння, призначення керiвникiв фiлiй i представництв, укладення та виконання умов
колективного договору, визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про
випуск, придбання або реалiзацiю Товариством власних акцiй, прийняття рiшення про форму
випуску акцiй, призначення та звiльнення голiв та секретаря загальних зборiв, погодження
персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв, визначення умов оплати
працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства.
Пiд судом та слiдством не був. Iнд.код 2387502937/ Особа володiє 0 шт. простих iменних акцiй,
що складає
0 % статутного капiталу Емiтента. Данi про винагороди не розголошуються.Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Василько Олександр
Леонiдович

МР 3489637 Жовтневим РУВС
м.Мiнськ

0

0

0

0

0

0

член
Наглядової
Ради

Вдовиченко Олександр
Григорович

СН 513617 Мiнським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

246

0.000050

246

0

0

0

член
Наглядової
ради

ПАТ «ЗНКIФ «Прайм
Ессетс Кепiтал»

511086378

98.8234

511086378

0

0

0

Головний
бухгалтер

Цимбал Тамара
Григорiвна

АК 462142. Верхньоднiпровський
РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Гол. iнженер

Пищiк Андрiй
Володимирович

АЕ 202869 Верхньоднiпровським
РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйной
Комiiсiї

Пухова Людмила
Олександрiвна

МЕ 850944 Дарницьким РВ УМВС
України м. Києва

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Саєнко Євген Євгенович

СО 125403 Радянським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

4390

0.0008

4390

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Майстренко Олександр
Володимирович

СН 925073 Мiнським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

98.8242

511091014

0

0

0

Усього 511091014
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

ПАТ"Закритий
недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний
фонд "ПРАЙМ ЕССЕТС
КЕПIТАЛ"

33549199

04176 Україна м. Київ д/в
м. Київ Електрикiв,29

511086378

98.8234

511086378

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

0

0

0

0

0

0

511086378

98.8234

511086378

0

0

0

вiдсутня
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
22.04.2015
99.7
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Дирекцiї Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р., визначення
порядку розподiлу прибутку за 2014 р.
9.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов цивiльно –
правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Розгляд питання про затвердження Договорiв (Угод) Товариства.
Результати розгляду питаньпорядку деного:
З першого питання ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному складi:
• Снiцар Н.В. – Голова Лiчильної комiсiї.
• Зайва О.С. – член Лiчильної комiсiї.
• Сокол I.А. – член Лiчильної комiсiї.
З другого питання ВИРIШИЛИ:
Головою зборiв обрати Мiрчик С. Р.
Секретарем зборiв обрати Тюпа М. М.
З третього питання ВИРIШИЛИ:
Не вносити змiни до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцiю Статуту Товариства.
З четвертого питання ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» за 2014 р.
З п"ятого питання ВИРIШИЛИ:
Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» за 2014 р. затвердити.
З шостого питання ВИРIШИЛИ:
Звiт Дирекцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» за 2014 р. затвердити.
З сьомого питання ВИРIШИЛИ:
Звiт Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» за 2014 р. затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах
та балансу Товариства за 2014 р. затвердити.
З восьмого питання ВИРIШИЛИ:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» 2014 р.
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 р.
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р. у розмiрi 9 582 тис. грн., розподiлити наступним
чином:
- 5 % вiд чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % вiд чистого прибутку залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.

З дев"ятого питання ВИРIШИЛИ:
Вiдкликати наступний персональний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку iз закiнченням
термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї:
1.Пухова Людмила Олександрiвна – Голова Ревiзiйної комiсiї.
2. Васькiна Ольга Григорiвна – член Ревiзiйної комiсiї.
3. Дiхтяр Вiталiй Леонiдович – член Ревiзiйної комiсiї.
З десятого питання ВИРIШИЛИ:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, у наступному персональному складi:
Пухова Людмила Олександрiвна - член Ревiзiйної комiсiї.Обрати термiном до наступних рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде
укладено з членом Ревiзiйної комiсiї. Доручити Генеральному Директору пiдписати даний Договiр.
Васькiна Ольга Григорiвна - член Ревiзiйної комiсiї.Обрати термiном до наступних рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом
Ревiзiйної комiсiї. Доручити Генеральному Директору пiдписати даний Договiр.
Дiхтяр Вiталiй Леонiдович - член Ревiзiйної комiсiї.Обрати термiном до наступних рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом
Ревiзiйної комiсiї. Доручити Генеральному Директору пiдписати даний Договiр.
З одинадцятого питання ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
12.01.2015
98.84

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядовой ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"
3. Розгляд питання про обрання членiв Наглядовой ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"
Результати розгляду питань порядку деного:
З першого питання ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному складi:
• Касьян I.Г. – Голова Лiчильної комiсiї.
• Снiцар Н.В – член Лiчильної комiсiї.
• Зайва О.С. – член Лiчильної комiсiї.
З другого питання ВИРIШИЛИ:
Видкликати, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядовой ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ":
- Майстренко Олександр Володимирович - член Наглядової Ради Товариства;
- Вдовиченко Олександр Григорович - член Наглядової Ради;
- ПАТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" в особi Голови Наглядової Ради Товариства Порошенка Олексiя
Iвановича - член Наглядової Ради.
З третього питання ВИРIШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"термiном на 3 (три) роки, у наступному
персональному складi:
- Майстренко Олександр Володимирович - член Наглядової Ради Товариства;
- Вдовиченко Олександр Григорович - член Наглядової Ради;
- ПАТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" в особ iГолови Наглядової Ради Товариства Порошенка Олексiя
Iвановича - член Наглядової Ради.
Затвердити умови цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради
Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на пiдписання цiвiльно-правових

договорiв що укладатимуся з членами Наглядової Ради Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/в м. Київ Б. Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.
Договiр з емiтентом - Е - 2659 вiд 27.12.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА „Аудит-Iнвест"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32241880

Місцезнаходження

49101 Украiна Дніпропетровська д/в м. Днiпропетровськ пр-т
Пушкiна, буд. 25/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3094
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

+38 (056) 745-12-88

Факс

+38 (056) 745-12-88

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтент.
Свiдоцтво № 3094, видане 26.12.2002, дiє до 01.11.2017

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗБАНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24262992

Місцезнаходження

02098 Україна м. Київ д/в м. Київ Днiпровська набережна, 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 534226
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.07.2010

Міжміський код та телефон

+(044) 669-46-76

Факс

+(044) 669-46-76

Вид діяльності

Зберiгач

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозiтарну дiяльнiсть
зберiгача .
Договiр з емiтентом № 3-Е вiд 21.12.2010 р.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1210/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA4000107684

Акція проста
документарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

517171236

129292809

100

17.12.2010

Опис

Загальна
Кількість
номінальна
акцій
вартість (грн)
(штук)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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 акцiй в звiтному роцi не було. Спосiб розмiщення: вiдкритий. Код цiнних паперiв (ISIN) UA4000107684.

XI. Опис бізнесу
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 цьому 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 нiмецьким 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 крохмалю 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 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, систему вакуум фiльтрацiї, дробарку, обладнання випарної станцiї. В
2013 роцi комбiнатом введено в експлуатацiю модернiзований паливний котел, що дозволило
здiйснити перехiд на використання вугiлля замiсть газу i суттєво зменшити вартiсть паливної
складової у собiвартостi виробництва. За 2015 рiк Товариство витратило понад 80 млн.грн. на
придбання та полiпшення необоротних активiв. Протягом 2015 року введенi в експлуатацiю
випарна станцiя кукурузного екстракту цеху кормiв та олiї та випарна станцiя паточного цеху,
капiтальне будiвництво та реконструкцiя яких були розпочати з 2014 року. На теперiшнiй час
триває капiтальна реконструкцiя сушильного вiддiлення цеху кормiв та олiї.
В 2010 р., з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України 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.
ПАТ " Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат"- самостiйне пiдприємство. Фiлiй,
представництв, дочiрнiх пiдприємств немає.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): за 2015 р становила
781 осiб проти 826 осiб в 2014 р. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi
працюють за сумiсництвом (осiб): 0 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) осiб): 0
осiб.
Фонд оплати працi: в 2015 р. становив 61 159 тис. грн, проти 45 136 тис. грн в 2014 р.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: ФОП в 2015 р. збiльшився на 35,5% в порiвняннi з вiдповiдними даними за 2014 рiк, середня
заробiтна плата становила 6394 грн. в мiсяць.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: Товариство постiйно проводить роботу по пiдвищенню
квалiфiкацiї працiвникiв. ПОЛОЖЕННЯ про професiйне навчання працiвникiв, щорiчно
затверджується Генеральним директором.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань
Спiльна дiяльнiсть вiдсутня
Пропозицiї не надходили.
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.
Застосованi МСФЗ – це стандарти, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї керiвництво використало всю наявну у нього
iнформацiю, станом на дату випуску цiєї фiнансової iнформацiї, про стандарти та iнтерпретацiї, а
також принципи облiкової полiтики.
Фiнансову звiтнiсть затверджено керiвництвом Товариства 24.02.2016р.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до
найближчої тисячi («тис. грн.»), якщо не вказано iнше.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати
свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
Керiвництво вважає застосування принципу подальшої безперервної дiяльностi доречним,
оскiльки Товариство в минулому послiдовно демонструвало прибутковi результати дiяльностi i
має вiдкритий доступ до фiнансових ресурсiв.
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 по фактичнiй собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї й резерву вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Товариства
визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку
виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. У подальшому переоцiнка основних
засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової
вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного
перiоду.
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
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та корегуються в мiру необхiдностi.
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 реалiацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у
ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного
стану та витрат на збут.
Ринок крохмалепродуктiв включає в себе: сиропи, нативнi (натурального походження) та
модифiкованi крохмалi. Останнiм часом великої популярностi набувають модифiкованi крохмалi,
якi поступово виштовхують з ринку нативнi крохмалi через наявнiсть додаткових якостей. В
структурi виробництва переважають: крохмалi з кукурудзи, манiоки та пшеницi, а також
модифiкованi крохмалi.
В Українi використовується 5 видiв крохмалю (не враховуючи модифiкованого): кукурудзяний,
картопляний, рисовий, пшеничний та манiоковий. При цьому виробляється тiльки два види –
кукурудзяний (бiльш 80%) та картопляний.
Понад 58 % українського ринку крохмалю охоплює вiтчизняна продукцiя. У 2015 роцi в рамках
автономних торгових преференцiй Україна вперше почала експортувати до ЄС цукор i крохмаль, а
також бiльш активно – овес, солод та яйця. Єврокомиссия видiлила Українi квоту на експорт
крохмалю на 10 тис т., квота дiяла протягом усього 2015 року. Український крохмаль завжди був
дуже дорогим для європейських покупцiв, проте 2015 року цiна стала бiльше прийнятної у зв'язку
з рiзанням i стрiмкою девальвацiєю вiтчизняної валюти.
Виробничий потенцiал України експерти оцiнюють в 43-45 тис.т. крохмалю в тому випадку, якщо
всi потужностi в країнi будуть працювати. Данi аналiзу ринку показують, що для цього необхiдно
модернiзувати наявне встаткування, що дiють пiдприємств i вiдновити роботу давно зупинених
комбiнатiв.
В рейтингу найбiльших компанiй-експортерiв українського крохмалю ПАТ «Днiпровський
крохмалепатоковий комбiнат» є лiдером. На його частку, по оцiнкам експертiв, припадає 40%
всього українського експорту крохмалю.
В Українi в теперiшнiй час залишилося мало пiдприємства, якi виробляють крохмаль. В той же час
працюють пiдприємства достатньо ефективно: за останнi п’ять рокiв прирiст виробництва
крохмалю склав 41%. Бiльше 93% виробництва припадає на 2 пiдприємства, а саме: ПАТ
«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» (70 %), ПАТ «Iнтеркорн Корн Просессiнг Iндастрi»
(23 % у сукупному виробництвi).
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, систему вакуум фiльтрацiї, дробарку, обладнання випарної станцiї.В
2013 роцi введено в експлуатацiю модернiзований паливний котел, в результатi чого здiйснено
перехiд на використання вугiлля замiсть газу.

За 2015 рiк Товариство витратило понад 80 млн.грн. на придбання та полiпшення необоротних
активiв.
Протягом 2015 року введена в експлуатацiю випарна станцiя кукурузного екстракту цеху кормiв
та олiї та випарна станцiя паточного цеху. Ще триває капiтальна реконструкцiя сушильного
вiддiлення цеху кормiв та олiї.
Щодо планiв на найближчий термiн, то планується завершити реконструкцiю сушильного
вiддiлення, продовжити роботи по встановленню додаткової лiнiї по сушцi крохмалю. Також були
розпочатi роботи по встановленню додаткової лiнiї по виробництву нових видiв крохмальної
продукцiї
Дiяльнiсть керiвництва комбiнату спрямована на досягнення високої якостi продукцiї, рiтмiчнiсть.
Правочини з власниками iстотної участi посадових осiб не вiдбувалися.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть майна, машин i обладнання, будiвництво або
установку, що ще не завершена
Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2015 року становить 720 476 тис.грн. Ступiнь зносу
основних засобiв - 52,6%. Сума нарахованого зносу за 2015 рiк становить 60 078тис.грн.
Обмежень на використання майна немає.
Пiдприємство в полiтицi фiнансування витрат на придбання основних засобiв намагається
дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. iї.

На дату затвердження звiтностi, Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi.
Внутрiшнi ризики розвитку економiки України, головним чином, пов’язанi з:
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводять до скорочення виробництва у регiонi, погiршення
умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування
силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури;
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхiднiсть фiнансування дефiциту та
заборгованостi НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки;
- виснаженням мiжнародних резервiв, що ускладнює використання Нацiональним банком
iнтервенцiй в якостi iнструментiв стримування зростання попиту на iноземну валюту, який
виникає внаслiдок панiчних настроїв та спекулятивних атак.
Вториннi ефекти внутрiшнiх полiтичних та економiчних потрясiнь, анексiї Криму та вiйськових
дiй на Донбасi поширилися на бiльшiсть секторiв вiтчизняної економiки. Внаслiдок цього
поглиблюються iснуючi диспропорцiї, прискорюються падiння ВВП, скорочення об’ємiв
промислового виробництва, виконаних будiвельних робiт, зовнiшньої торгiвлi, зниження обсягiв
освоєння капiтальних iнвестицiй тощо.
Серед основних чинникiв прискорення iнфляцiйних процесiв у 2015 р. слiд видiлити:
- девальвацiйнi процеси, якi вiдбуваються у поточному роцi та впливатимуть на рiвень цiн з
часовим лагом,
- збiльшення рiвня адмiнiстративно регульованих цiн на природний газ та послуги ЖКГ.
В той же час обсяг реалiзацiї крохмалю ПАТ «Днiпровський КПК» за 2015 рiк не зменшився,
обсяг надання послуг з переробки кукурудзи зрiс на 20%. За даними 2015 року чистий дохiд вiд
реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) на 40% бiльше, нiж в порiвняннi з доходом вiд реалiзацiї за 2014
рiк. Прогнозне планування проводиться на один рiк i залежить вiд вартостi укладених угод iз
замовниками на послуги. На 2016 р. планується випуск товарної продукцiї зберегти на рiвнi 2015
року.

Штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за порушення законодавства не
сплачувались
У 2015 роцi Товариство мало грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi у сумi 60 547 тисяч
гривень та отримало чистий прибуток у сумi 36 060 тисяч гривень.
Аналiз динамiки показникiв фiнансового стану вказує на незначне коливання їх рiвня в порiвняннi
з даними на початок року. Проте, показники залишаються бути на рiвнi, вищому за нормативний,
що свiдчить про незалежнiсть та автономнiсть Товариства вiд позикових коштiв, пiдтверджує його
спроможнiсть виконувати свої зобов’язання при настаннi їх строку та здiйснювати основну
дiяльнiсть. Так, значення коефiцiєнту фiнансової стабiльностi, що є вiдношенням власних коштiв
до вартостi майна становить 0,54 та 0,51 вiдповiдно на 01.01.2015 та 31.12.2015 при допустимому
рiвнi > 0,5. Значення коефiцiєнту покриття зобов’язань власним капiталом, що є вiдношенням
суми короткострокової кредиторської заборгованостi та довгострокової кредиторської
заборгованостi до власного капiталу дорiвнює 0,84 та 0,97 вiдповiдно на 01.01.2015 та 31.12.2015
при допустимому рiвнi 0,5-1,0.
Всi угоди по основнiй дiяльностi пiдприєства укладаються строком на один рiк, невиконаних
зобов"язань за цими угодами за звiтний перiод немає.
Прогнозне планування проводиться на один рiк i залежить вiд вартостi укладених угод iз
замовниками на послуги. На 2016 р. планується випуск товарної продукцiї зберегти на рiвнi 2015
року. Плани щодо придбання основних засобiв на наступний перiод є поточними й не
передбачають кардинальних змiн парку основних засобiв.
В 2015 роцi витрати на дослiдження та розробку не здiйснювалися. На 2016 р. такi витрати не
плануються .
Протягом 2015 року Вищим адмiнiстративним судом України прийнято остаточне рiшення щодо
задоволення вимог Товариства та вiдмiни податкових повiдомлень-рiшень щодо донарахувань
податкiв та штрафних санкцiй на загальну суму 2 093,7 тис. грн., прийнятих за результатами
планових на позапланових перевiрок Верхньоднiпровської ОДПI в Днiпропетровськiй областi
ДПС України.
Станом на 31 грудня 2015 р. Товариство має умовне зобов'язання, яке виникло внаслiдок
звернення Управлiння Пенсiйного фонду до ПАТ «Днiпровський КПК» про стягнення
заборгованостi на доставку пiльгових пенсiй за списком №2 по окремим робiтникам за перiоди
2011-2014 роки на загальну суму 203,8 тис.грн.
В 2015 роцi рiшеннями судiв першої та апеляцiйної iнстанцiї в задоволенi адмiнiстративних
позовiв Товариства до Пенсiйного Фонду України вiдмовлено. Товариством подано апеляцiйнi та
касацiйнi скарги на вiдповiднi рiшення судiв. Керiвництвом ПАТ «Днiпровський КПК» очiкується
отримання рiшення суду щодо задоволення скарг Товариства.

За рахунок власних коштiв надається матерiальна допомога пенсiонерам, перераховуються кошти
благодiйному фонду, надається фiнансова допомога неприбутковим органiзацiям.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

420840

469345

0

0

420840

469345

будівлі та
споруди

123393

141831

0

0

123393

141831

машини та
обладнання

270167

306920

0

0

270167

306920

транспортні
засоби

22732

16961

0

0

22732

16961

0

0

0

0

0

0

інші

4548

3633

0

0

4548

3633

2. Невиробничого
призначення:

1578

2655

0

0

1578

2655

будівлі та
споруди

1516

2292

0

0

1516

2292

машини та
обладнання

62

11

0

0

62

11

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

352

0

0

0

352

422418

472000

0

0

422418

472000

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2015 року становить 720 476 тис.г рн. Ступiнь зносу
основних засобiв - 52,6%. Сума нарахованого зносу за 2015 рiк становить 60078 тис.грн Обмежень
на використання майна немає.
Пiдприємство в полiтицi фiнансування витрат на придбання основних засобiв намагається
дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. В 2015 роцi, як i за попереднiй перiод, рух
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi є позитивним. За 2015 рiк Товариство витратило
понад 80 млн.грн. на придбання та полiпшення необоротних активiв. Протягом 2015 року введена
в експлуатацiю Випарна станцiя кукурузного екстракту цеху кормiв та олiї та Випарна станцiя
паточного цеху. Ще триває капiтальна реконструкцiя Сушильного вiддiлення цеху кормiв та олiї.
Щодо планiв на найближчий термiн, то планується завершити реконструкцiю сушильного
вiддiлення, продовжити роботи по встановленню додаткової лiнiї по сушцi крохмалю. Також були
розпочатi роботи по встановленню додаткової лiнiї по виробництву нових видiв крохмальної
продукцiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.

428803

392743

грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)

129293

129293

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

129293

129293

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3:
"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих
активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство
пiдлягає лiквiдацiї".
1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається
розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку № 1 затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013 р.
№336/22868.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:
2.1 Необоротнi активи (код рядка балансу форма 1, далi - р.):
- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000
- незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005
- основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010
2.2. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу ):
-запаси р.1100
-дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги р. 1125
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- за виданими авансами – р.1130
- з бюджетом – р. 1135
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв – р.1145
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – р.1155
- грошовi кошти та їх еквiваленти р. 1165
- витрати майбутнiх перiодiв р.1170
- iншi оборотнi активи р. 1190
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1 Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515, 1520,
3.2 Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов'язаннями р. 1610
- за товари, роботи, послуги р.1615
- за розрахунками з бюджетом р. 1620
- за розрахунками зi страхування р. 1625
- за розрахунками з оплати працi р. 1630
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами р. 1635
- поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв – р.1645
- поточнi забезпечення р. 1660
- iншi поточнi зобов'язання р. 1690
4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1+2.2)
- (3.1+3.2).
5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується
враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи
анулювання (р. 1430 балансу) та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до
статутного капiталу (р. 1425 балансу).

Висновок

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року складає 428 803 тис.грн. i є бiльшою вiд
статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.
Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є
таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує
акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

54020

X

X

кредит

26.12.2012

27534

9

31.12.2016

кредит

14.10.2013

26486

9

30.04.2018

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

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

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

38652

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

325111

X

X

Усього зобов'язань

X

417783

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Податковi зобов’язання включають:
- суму розрахункового вiдстроченого податкового зобов’язання 30873 тис.грн.;
- поточнi зобов’язання з податку на прибуток - 7 126 тис.грн.;
- поточнi зобов’язання по податку на доходи фiзичних осiб - 539 тис.грн.;
- поточнi зобов’язання по сплатi воєнного збору - 55 тис.грн.;
- поточнi зобов’язання по податку на землю, воднi ресурси, податку на нерухомiсть – 59
тис.грн.
Iншi зобов’язання включають
- суми поточних зобов’язання за соцiальними внесками, заробiтною платою – 3 551 тис.грн.;
- суму зобов’язання за фiнансовою орендою та поточнi платежi за фiнансовою орендою – 295
тис.грн.;
- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами
– 75 851 тис.грн.;
- поточну кредиторську заборгованiсть по розрахунках з пов’язаними особами – 181 221
тис.грн.;
- суми забезпечень довгострокового та поточного характеру, створених на сплату
обов’язкових виплат, передбачених КЗпП, та гарантiйних виплат вiдповiдно до
Колективного договору та Положення «Про оплату працi» - 6 519 тис.грн.;
- розрахунки за наданою короткостроковою фiнансовою допомогою 54 997 тис.грн.;

- розрахунки за податковим кредитом – 2531 тис.грн.;
- розрахунки за виконавчими листами та iн.. – 146 тис.грн.
Зменшення суми довгострокових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2015 р. в
порiвняннi с даними на початок року вiдбулося на 15% внаслiдок погашення значної суми
валютного довгострокового банкiвського кредиту.
Збiльшення суми поточних зобов’язань станом на 31.12.2015 р. на 45% вiдбулося, в
основному, за рахунок збiльшення суми поточних зобов’язань за отриманими вiд покупцiв
авансiв, вiдповiдно до умов укладених договорiв, та кредиторської заборгованостi перед
постачальниками за товари. Збiльшення сум вiдповiдає планам реалiзацiї Товариства товарiв
та послуг, та планам щодо отримання товарiв вiд постачальникiв. Прострочена кредиторська
заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. вiдсутня.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Патока

93354

165783

41

93354

165783

26.7

02

Крохмаль

40798

311322

37

40382

308101

49.7

03

Олiя

7266

11252

5

7266

11252

1.8

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

01

Матерiальнi затрати

74.6

02

Витрати на оплату працi

9.4

03

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

2.5

04

Амортизацiя

11.8

05

Iншi операцiйнi витрати

1.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.12.2014

13.01.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

22.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

22.12.2015

22.12.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

12.01.2015

17.01.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АУДИТ - IНВЕСТ"
32241880
49101, м. Днiпропетровськ, прт Пушкiна, буд. 25/27
118 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АУДИТ-IНВЕСТ»
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 3094, р/р 2600030881701 в АБ "КРЕДИТ-ДНIПРО", МФО
305749, 01000, м. Київ, вул. Межигорська 87 б, 4 б., оф. 19, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Короленко, буд.15,
прим.5, 0567451288, 0503401117 www.audit-invest.com.ua, mail@audit-invest.com.ua
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та керiвництву
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ»
Звiт щодо фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК»
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 31.12.2015 р. , «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд)», «Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)», «Звiт про власний капiтал», Примiтки, що мiстять
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський
КПК» за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
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.

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 генеральний
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 внаслiдок 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 умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством створено резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2015р. на суму 3 322 тис.грн.
(Примiтка 7). За результатами аудиту є сумнiви щодо погашення дебiторської заборгованостi по розрахункам з
покупцями та iншими дебiторами станом на 01.01.2015 року в розмiрi 1 674 тис.грн., станом на 31.12.2015г. в розмiрi 2
521 тис.грн.
Таким чином, чиста сума дебiторської заборгованостi та сума нерозподiленого прибутку завищенi станом на
01.01.2015 року на 1 674 тис.грн. та станом на 31.12.2015р. на 2 521 тис.грн.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» станом на 31.12.2015 року, його фiнансовий результат та
рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 31.12.2015 р., вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, ми б хотiли звернути Вашу увагу на Примiтку 2, у якiй описаний той факт, що Товариство
функцiонує в несприятливих умовах, пов'язаних з полiтичною та економiчною кризою в Українi. У зв'язку з
невизначенiстю ситуацiї, що склалася, на даний момент неможливо достовiрно оцiнити ефект її впливу на здатнiсть
Товариства здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних параграфах ми надаємо думку щодо додаткової
iнформацiї, надання якої вимагається iншими правовими та регуляторними вимогами.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 року за даними Балансу (Звiту про фiнансовий
стан) перевищує розмiр статутного капiталу ПАТ «Днiпровський КПК» i вiдповiдає вимогам законодавства, а саме
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
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.
Обсяг проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi передбачав виконання процедур для отримання аудиторських
доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на вибiрковiй основi. На думку аудитора, твердження
управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що виконання значних правочинiв вiдповiдає
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", наведено достовiрно.
На думку аудитора, стан корпоративного управлiння Товариства впроваджено на задовiльному рiвнi. 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 Аудиторська фiрма "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, телефон (056)745-12-88, mail@auditinvest.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 25.01.2020р. (рiшення АПУ вiд
24.12.2014р. №304/2).
Аудит проведено на пiдставi умов Договору про надання аудиторських послуг №25-12/12А вiд 07.12.2012 року,
додаткова угода №5 вiд 11.03.2015р. Дата початку аудиту – 11.03.2015 р., дата закiнчення аудиту – 15.04.2016 р.
Додатки:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ «Днiпровський КПК» на 31.12.2015 р.;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2015 рiк;
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ПАТ «Днiпровський КПК» за 2015 рiк;
4. Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровський КПК» за 2015 рiк.
Аудитор,
Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-Iнвест»
Єльченко Ольга Миколаївна __________________________
15 квiтня 2016 року
сертифiкат серiя А №000721, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №41 вiд 25.01.1996 р.,
дiйсний до 25.01.2020 р.
ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-Iнвест»,
внесено до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням
Аудиторської палати України №118 вiд 26.12.2002 р.,
свiдоцтво №3094
вул. Короленко, б.15, прим.616,
тел./факс 745-12-88
Д/В
Д/В
Д/В

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/в

д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Д/В

Інші (запишіть)

Д/В

Д/В
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Даннi про винагороду Головi
наглядової ради не
розголошуються

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Д/В

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)

X
Д/В

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Ні

Положення про облiкову
полiтику, положення про
пiдвищення квалiфiкацiї
спiвробiтникiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
надаються
оприлюднюється
розміщується
Копії
для
Інформація
в
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
безпосередньо
на загальних
інформаційній
сторінці
на запит
в
зборах
базі даних
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Д/В

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Д/В

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00383372

за КОАТУУ

1221055400

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
10.62

781

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Днiпропетровська , Верхньоднiпровський,
51650, с.м.т.Днiпровське,
вул.Островського, б.11

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

130941

125601

0

Основні засоби:

1010

422418

472000

0

первісна вартість

1011

617567

720476

0

знос

1012

195149

248476

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

553359

597601

0

Запаси

1100

91936

128628

0

Виробничі запаси

1101

85760

116819

0

Незавершене виробництво

1102

2558

4262

0

Готова продукція

1103

3480

7469

0

Товари

1104

138

78

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

20819

43164

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

15918

16203

0

з бюджетом

1135

4043

23705

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

402

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

485

5071

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1021

263

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4505

2427

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2278

833

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

31538

28691

0

Усього за розділом II

1195

172543

248985

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

725902

846586

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

129293

129293

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

3

3

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

9061

9540

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

254386

289967

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

392743

428803

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

34178

30873

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

68169

54020

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

295

187

0

Довгострокові забезпечення

1520

4842

6407

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

107484

91487

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

108

108

0

за товари, роботи, послуги

1615

32000

75709

0

за розрахунками з бюджетом

1620

477

7779

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

7126

0

за розрахунками зі страхування

1625

1025

842

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1872

2709

0

за одержаними авансами

1635

354

142

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

184474

181221

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

84

112

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5281

57674

0

Усього за розділом IІІ

1695

225675

326296

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

725902

846586

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Пiдприємство складає звiтнiсть згiдго мiжнароним
стандартам фiнансової звiтностi. Дата перехода 31.12.2012 р.

Керівник

Василько Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00383372

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

619968

442371

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

( 491118 )

( 358700 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

128850

83671

збиток

2095

(0)

(0)

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

28564

15261

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 19789 )

( 15822 )

Витрати на збут

2150

( 41960 )

( 27075 )

Інші операційні витрати

2180

( 18370 )

( 8423 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

77295

47612

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

6017

75

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1222 )

( 117 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 38529 )

( 39312 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

43561

9258

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-7501

-2198

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

36060

7060

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

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

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

36060

7060

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

377720

253376

Витрати на оплату праці

2505

61159

45136

Відрахування на соціальні заходи

2510

16916

16710

Амортизація

2515

59886

52108

Інші операційні витрати

2520

51441

34496

Разом

2550

567122

401826

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

517171236

517171236

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

517171236

517171236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.06973

0.01365

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.06973

0.01365

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Д/В

Керівник

Василько Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00383372

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

820870

542145

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1501

420

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

123

20599

Надходження від повернення авансів

3020

3053

3261

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

9

69

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

12189

905

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 539328 )

( 348964 )

Праці

3105

( 45612 )

( 34515 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 19178 )

( 18884 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 13933 )

( 11131 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 3278 )

( 3181 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( 26 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 10654 )

( 7924 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 16288 )

( 1049 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 139700 )

( 26739 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 67 )

( 13 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3092 )

( 2774 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

60547

123330

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

519

2739

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

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

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 80775 )

( 108981 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-80256

-106242

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2569

11540

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

116595

43756

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

38512

18491

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

( 63218 )

( 50673 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

17434

-13868

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2275

3220

Залишок коштів на початок року

3405

4505

463

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

197

822

Залишок коштів на кінець року

3415

2427

4505

Примітки

Д/В

Керівник

Василько Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00383372

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Д/В

Керівник

Василько Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

2016 | 01 | 01
00383372

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

129293

0

3

9061

256737

0

0

395094

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-2351

0

0

-2351

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

129293

0

3

9061

254386

0

0

392743

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

36060

0

0

36060

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

479

-479

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

479

35581

0

0

36060

Залишок на
кінець року

4300

129293

0

3

9540

289967

0

0

428803
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стандартів фінансової звітності
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Продовження тексту приміток
1 ПАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ» ТА ЙОГО ДIЯЛЬНIСТЬ
Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» (надалi – ПАТ
«Днiпровський КПК» або Товариство) є повним правонаступником всiх прав та обов’язкiв
Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат»,
зареєстрованого в установленому законодавством порядку, яке створене та дiє на пiдставi чинного
законодавства України, зокрема: Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України та
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» засновано згiдно
рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi
на пiдставi розпорядження Голови Верхньоднiпровської районної ради народних депутатiв вiд
03.08.95 р. № 353/6-р шляхом перетворення державного пiдприємства «Верхньоднiпровський
крохмалепатоковий комбiнат» у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно Закону України «Про
господарськi товариства» та Декрету КМУ «Про особливостi приватизацiї майна у агропромисловi
комплекси» №51/93 вiд 17.05.1993р. та «Про приватизацiю майна державних пiдприємств та їх
структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду» №53-97 вiд 20.05.1993р.
ПАТ «Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» - це пiдприємство по комплекснiй переробцi
кукурудзи на крохмалепродукти, лiдер крохмалепатокового виробництва, який має можливiсть
повнiстю забезпечувати потреби промисловостi України в крохмалепродуктах. Основними видами
дiяльностi Товариства є виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв, зокрема: патоки,
крохмалю, олiї.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Товариства: Україна, 51650, Днiпропетровська
область, Верхньоднiпровський район, смт. Днiпровське, вул. Островського, 11.
Станом на 31 грудня 2015 року середня кiлькiсть працiвникiв в Товариствi складає 781
працiвникiв (на 1 сiчня 2015 року – 826 працiвникiв).
2 ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(«МСФЗ») та стосується лише одного суб’єкта господарювання - ПАТ «Днiпровський КПК».
Ця фiнансова iнформацiя загального призначення (далi – фiнансова iнформацiя) станом на 31
грудня 2015 року та за 2015 фiнансовий рiк пiдготовлена за вимогою Рiшення Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 «Про затвердження Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», що передбачає оприлюднення фiнансової
звiтностi на основi МСФЗ.
Застосованi МСФЗ – це стандарти, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї керiвництво використало всю наявну у нього
iнформацiю, станом на дату випуску цiєї фiнансової iнформацiї, про стандарти та iнтерпретацiї, а
також принципи облiкової полiтики.
Фiнансову звiтнiсть затверджено керiвництвом Товариства 24.02.2016р.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю.
Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до
найближчої тисячi («тис. грн.»), якщо не вказано iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi
рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати
свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi.
Внутрiшнi ризики розвитку економiки України, головним чином, пов’язанi з:
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводять до скорочення виробництва у регiонi, погiршення
умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування
силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури;
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхiднiсть фiнансування дефiциту та
заборгованостi НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки;
- виснаженням мiжнародних резервiв, що ускладнює використання Нацiональним банком
iнтервенцiй в якостi iнструментiв стримування зростання попиту на iноземну валюту, який
виникає внаслiдок панiчних настроїв та спекулятивних атак.
Вториннi ефекти внутрiшнiх полiтичних та економiчних потрясiнь, анексiї Криму та вiйськових
дiй на Донбасi поширилися на бiльшiсть секторiв вiтчизняної економiки. Внаслiдок цього
поглиблюються iснуючi диспропорцiї, прискорюються падiння ВВП, скорочення об’ємiв
промислового виробництва, виконаних будiвельних робiт, зовнiшньої торгiвлi, зниження обсягiв
освоєння капiтальних iнвестицiй тощо.
Серед основних чинникiв прискорення iнфляцiйних процесiв у 2015 р. Слiд видiлити:
- девальвацiйнi процеси, якi вiдбуваються у поточному роцi та впливатимуть на рiвень цiн з
часовим лагом,
- збiльшення рiвня адмiнiстративно регульованих цiн на природний газ та послуги ЖКГ.
Ринок крохмалепродуктiв включає в себе: сиропи, нативнi (натурального походження) та
модифiкованi крохмалi. Останнiм часом великої популярностi набувають модифiкованi крохмалi,
якi поступово виштовхують з ринку нативнi крохмалi через наявнiсть додаткових якостей. В
структурi виробництва переважають: крохмалi з кукурудзи, манiоки та пшеницi, а також
модифiкованi крохмалi.
В Українi використовується 5 видiв крохмалю (не враховуючи модифiкованого): кукурудзяний,
картопляний, рисовий, пшеничний та манiоковий. При цьому виробляється тiльки два види –
кукурудзяний (бiльш 80%) та картопляний.
Понад 58 % українського ринку крохмалю охоплює вiтчизняна продукцiя. У 2015 роцi в рамках
автономних торгових преференцiй Україна вперше почала експортувати до ЄС цукор i крохмаль, а
також бiльш активно – овес, солод та яйця. Єврокомиссия видiлила Українi квоту на експорт
крохмалю на 10 тис т., квота дiяла протягом усього 2015 року. Український крохмаль завжди був
дуже дорогим для європейських покупцiв, проте 2015 року цiна стала бiльше прийнятної у зв'язку
з рiзанням i стрiмкою девальвацiєю вiтчизняної валюти.
Виробничий потенцiал України експерти оцiнюють в 43-45 тис.т. крохмалю в тому випадку, якщо
всi потужностi в країнi будуть працювати. Данi аналiзу ринку показують, що для цього необхiдно
модернiзувати наявне встаткування, що дiють пiдприємств i вiдновити роботу давно зупинених
комбiнатiв.
В рейтингу найбiльших компанiй-експортерiв українського крохмалю ПАТ «Днiпровський
крохмалепатоковий комбiнат» є лiдером. На його частку, по оцiнкам експертiв, припадає 40%
всього українського експорту крохмалю.
В Українi в теперiшнiй час залишилося мало пiдприємства, якi виробляють крохмаль. В той же час
працюють пiдприємства достатньо ефективно: за останнi п’ять рокiв прирiст виробництва
крохмалю склав 41%. Бiльше 93% виробництва припадає на 2 пiдприємства, а саме: ПАТ
«Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат» (70 %), ПАТ «Iнтеркорн Корн Просессiнг Iндастрi»
(23 % у сукупному виробництвi).
Обсяг реалiзацiї крохмалю ПАТ «Днiпровський КПК» за 2015 рiк не зменшився, обсяг надання
послуг з переробки кукурудзи зрiс на 20%. За даними 2015 року чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв

(робiт, послуг) на 40% бiльше, нiж в порiвняннi з доходом вiд реалiзацiї за 2014 рiк.
У 2015 роцi Товариство мало грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi у сумi 60 547 тисяч
гривень та отримало чистий прибуток у сумi 36 060 тисяч гривень. Керiвництво вважає
застосування принципу подальшої безперервної дiяльностi доречним, оскiльки Товариство в
минулому послiдовно демонструвало прибутковi результати дiяльностi i має вiдкритий доступ до
фiнансових ресурсiв.
Аналiз динамiки показникiв фiнансового стану вказує на незначне коливання їх рiвня в порiвняннi
з даними на початок року. Проте, показники залишаються бути на рiвнi, вищому за нормативний,
що свiдчить про незалежнiсть та автономнiсть Товариства вiд позикових коштiв, пiдтверджує його
спроможнiсть виконувати свої зобов’язання при настаннi їх строку та здiйснювати основну
дiяльнiсть.
Основний ринок збуту продукцiї ПАТ «Днiпровський КПК» - це Пiвнiчнi та Центральнi регiони
України. Грошовi потоки вiд здiйснення операцiйної дiяльностi позитивнi, що свiдчить про
впевненiсть у подальшiй безперервнiй дiяльностi Товариства. Товариство залишається
найбiльшим виробником кукурудзяного крохмалю та крохмалепродуктiв, непохитним лiдером за
обсягами виробництва i на цей час.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть
бути оцiненi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
Новi стандарти та поправки до дiючих стандартiв, що набирають чинностi по вiдношенню до
рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати розглядаються нижче.
Товариство не застосовувало достроково стандарти, iнтерпретацiї або поправки, що були
випущенi, але не набрали чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працiвникам»
Внесена поправка поглиблює розмежування мiж внесками, пов’язаними тiльки з наданням послуг
в тому перiодi, в якому вони виникають, та внесками, пов’язаними з наданням послуг у кiлькох
перiодах. Вiдповiдно до прийнятої поправки дозволяється вираховувати внески, пов’язанi з
наданням послуг, за умови, що вони не змiнюються залежно вiд тривалостi служби працiвника, з
вартостi винагород, зроблених в тому перiодi, в якому надано цi послуги.
Ця поправка набирає чинностi для рiчних перiодiв що починаються з 01.07.2014 року або пiсля
цiєї дати. Ця поправка не може бути застосована до дiяльностi Товариства, так як Товариство не
має програм з встановленими виплатами, що передбачають внески з боку працiвникiв або третiх
осiб.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рокiв»
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»
Поправка застосовується ретроспективно та пояснює в МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, що
актив може бути переоцiнено з урахуванням спостережуваних даних або шляхом коригування
валової балансової вартостi активу до ринкової вартостi, або шляхом визначення ринкової
вартостi, вiдповiдної балансової вартостi активу i пропорцiйному коригуванню валової балансової
вартостi таким чином, щоб кiнцева балансова вартiсть дорiвнювала ринковiй вартостi. Крiм цього
пояснюється що, накопичена амортизацiя – це рiзниця мiж валовою та балансовою вартостями
активу. Ця поправка не вплинула на коригування по переоцiнцi.
МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони»
Поправка застосовується ретроспективно та пояснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, що надає
послуги ключового управлiнського персоналу) є пов’язаною стороною, по вiдношенню до якої
застосовують вимоги про розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн. Також органiзацiя, яка
користується послугами керуючої органiзацiї, повинна розкривати iнформацiю про витрати на
послуги керуючої компанiї.
Ця поправка не застосовується до Товариства, так як Товариство не користується послугами, що
надаються керуючими компанiями.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рокiв»

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Поправка застосовується перспективно та пояснює, що звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, якими
передбачено можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфеля, може застосовуватися не
тiльки по вiдношенню до фiнансових активiв та фiнансовим зобов’язанням, а також по
вiдношенню до iнших договорiв у сферi застосування МСФЗ (IFRS) 39. Товариство не застосовує
звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, якими передбачено можливiсть оцiнки справедливої вартостi на
рiвнi портфеля.
МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Опис додаткових послуг в МСФЗ 40 визначає вiдмiнностi мiж iнвестицiйним майном та майном,
що займає власник (тобто основними засобами). Поправка застосовується перспективно та
пояснює, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40, застосовується для
визначення того, чи є операцiя купiвлею активу чи об’єднанням бiзнесу. Ця поправка не вплинула
на облiкову полiтику Товариства.
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони застосовуватимуться
вперше у наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших
розкриттях до фiнансової звiтностi. Товариство очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть
не буде суттєвим.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i
замiнює МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї
МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку
хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим.
Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається,
якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015.
Застосування МСФЗ (IFRS) 9 не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв,
класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких
пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовувалися ними
дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць
пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi
представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий
стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший
сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та
пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї.
МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або
пiсля цiєї дати.
Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть за МСФЗ, даний стандарт не застосовний до її фiнансової
звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15
передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до
визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з
використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове

застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий
стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
Правки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправка щодо амортизацiї. Забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки
щодо об’єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що
генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. Метод
амортизацiї на основi виручки може використовуватися лише у рiдких випадках для амортизацiї
нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi по вiдношенню до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається
дострокове застосування.
Очiкується, що поправки не зазнають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства, так як Товариство
не застосовує метод амортизацiї на основi виручки для своїх необоротних та нематерiальних
активiв.
Правки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi»
Поправка щодо застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi. Дозволено
використовувати дольовий метод для облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї в
окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправки застосовуються по вiдношенню до рiчних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Поправки не зазнають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв»
Данi правки вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016р. Документ
включає в себе наступнi правки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
Поправка щодо змiни пролажу на розподiл на користь власникiв або навпаки. Рекласифiкацiї не
повиннi розглядатися як вiдмова вiд плану продати або розподiлити на користь власникiв актив.
Змiна способу не перериває i не змiнює спочатку прийнятий план вiдчуження.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
I) договори на обслуговування
У випадках, коли компанiя пiсля передачi фiнансового активу iншiй особi зберiгає за собою право
обслуговувати такий актив, необхiдно оцiнити, чи припускає договiр на обслуговування цього
активу наявнiсть подальшої участi (винагорода компанiї залежить вiд суми отриманих вiд
боржника грошових коштiв або вiд термiнiв отримання грошей з фiнансового активу; фiксована
сума винагороди не виплачується їй у повному обсязi, якщо боржник з фiнансового активу не
виконує свої зобов’язання тощо).
Iї) щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Iнформацiю про згортання активiв та зобов’язань в загальному випадку не потрiбно розкривати у
всiх промiжних перiодах, але розкриття такої iнформацiї повинно вiдповiдати вимогам МСФЗ
(IAS) 34 «Промiжна звiтнiсть».
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працiвникам»
Поправка щодо визначення ставки дисконту на регiональному ринку. Ставка, яка
використовується для дисконтування зобов’язань за планом виплат по закiнченнi трудової
дiяльностi визначається на основi ринкової прибутковостi високоякiсних корпоративних облiгацiй
за станом на кiнець такого перiоду.
Правки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12, та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї:
застосування виключення з вимог щодо консолiдацiї»
Поправки розглядають питання, якi виникають при застосування виключення по вiдношенню до
iнвестицiйних органiзацiй згiдно МСФЗ (IFRS) 10.
Очiкується, що данi правки не зазнають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
3 ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених
у цiй фiнансової звiтностi.
Класифiкацiя активiв як оборотних i необоротних i класифiкацiя зобов'язань як короткострокових i
довгострокових

Товариство представляє активи та зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан з розбивкою на
оборотнi / необоротнi i короткостроковi / довгостроковi. Актив класифiкується в якостi
оборотного в наступних випадках:
- актив передбачається реалiзувати, або вiн призначений для продажу чи використання в ходi
звичайного операцiйного циклу;
- актив переважно призначений для торгiвлi;
- актив передбачається до реалiзацiї протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду, або
- актив являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв, коли його
заборонено обмiнювати або використовувати для погашення зобов'язання протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Зобов'язання класифiкується як короткострокове в наступних випадках:
- зобов'язання передбачається погасити в ходi звичайного операцiйного циклу;
- зобов'язання призначено головним чином для торгiвлi;
- зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду, або
- Товариство не має безумовного права вiдкласти погашення цього зобов'язання на строк як
мiнiмум дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Товариство класифiкує iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та
зобов'язання класифiкуються у складi необоротних активiв i довгострокових зобов'язань.
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 по фактичнiй собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї й резерву вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Товариства
визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку
виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. У подальшому переоцiнка основних
засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової
вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного
перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з
переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї
частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу,
ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи
збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi
того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки.
Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi
балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля
переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Дооцiнку, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв, Товариство прямо
переносить до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизацiя
Амортизацiя об'єктiв основних фондiв, нараховується з використанням прямолiнiйного методу
протягом залишкового строку корисної експлуатацiї об'єкта основних засобiв:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання вiд 10 до 30
вiд 5 до 20
Транспорт вiд 5 до 10
Iншi вiд 3 до 7
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв

аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та корегуються в мiру необхiдностi.
Витрати на реконструкцiю й модернiзацiю капiталiзуються. Технiчне обслуговування, ремонт i
дрiбнi вiдновлення, списуються в мiру їхнього виникнення. Незначнi вiдновлення включають всi
витрати, якi не приводять до пiдвищення технiчних характеристик активiв за межi свого
первiсного потенцiалу.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого
використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття
активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою
вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому
визнання активу припиняється.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй вартостi
об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi
строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою. При достроковому
розiрваннi договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на той
момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть майна, машин i обладнання, будiвництво або
установку, що ще не завершена.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення
розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце).
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть
активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують
надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими
активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного
вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову
оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi
визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi
вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються
тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення
суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення
корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного
вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням
амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був
визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування
коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за
вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Зобов’язання за фiнансовим лiзингом
Активи, одержанi в лiзинг, капiталiзуються у складi основних засобiв з дати початку лiзингу за
нижчою зi справедливої вартостi отриманих в лiзинг активiв i поточної вартостi мiнiмальних
лiзингових платежiв. Кожний лiзинговий платiж частково вiдноситься на погашення зобов’язання
i частково – на фiнансовi витрати з метою забезпечення постiйної процентної ставки на суму
залишку заборгованостi за фiнансовим лiзингом. Вiдповiднi зобов’язання за лiзингом за
вирахуванням майбутнiх фiнансових витрат включаються до складу позикових коштiв.
Активи, придбанi за договором фiнансового лiзингу, амортизуються з використанням
прямолiнiйного методу протягом строку їх корисного використання або коротшого строку лiзингу,

якщо Товариство не має достатньої впевненостi в тому, що вона отримає право власностi на цей
актив на момент закiнчення лiзингу.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю
залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Передбачувана справедлива вартiсть
фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i
вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки
справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково
вказувати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових
припущень та / або методiв оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу
вартiсть.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з
використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець
року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з
пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх
грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити
вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими
iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю
нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не
враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства включають грошовi кошти i еквiваленти
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання. Облiкова полiтика
щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувало нiяких фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке
зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi
процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при
первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.

Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi
виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються
протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом
коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна
ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi
вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або
iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або
дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок
поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору,
що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi,
коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та
зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються
на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у
разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли
Товариство стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих
похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору,
який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз
показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно
вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового
року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з
купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка
вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на
певному ринку.
Станом на 31.12.2015 року Товариство не має фiнансових активiв, якi могли б бути вiднесенi до
категорiй: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток; iнвестицiї, що утримуються до погашення; i фiнансовi активи, що є в наявностi для
продажу.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як позики та дебiторська заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть.
Це непохiднi фiнансовi активи, що не котуються на активному ринку i виникають тодi, коли
Товариство надає грошовi кошти, реалiзує продукцiю чи надає послуги безпосередньо дебiтору,
крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка виникає з намiром її продажу негайно чи у найближчому
майбутньому, або яка має котирування на активному ринку.
Позики та дебiторська заборгованiсть складаються переважно з позик, дебiторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу
оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля
звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв.

Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою
вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при
придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i
витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у
фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих
коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти,
якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики
оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця
мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як
вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого
дисконту або премiї при погашеннi.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань
Станом на 31 грудня 2015 року, Товариство не має фiнансових зобов'язань, якi могли б бути
вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як зобов’язання, що облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, i облiковується за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання
Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi витрати за позиковими коштами
на фiнансування будiвництва основних засобiв капiталiзуються протягом перiоду часу,
необхiдного для завершення та пiдготовки активу до його запланованого використання. Всi iншi
витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати. Позиковi кошти та iншi фiнансовi
зобов’язання показуються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Товариства є
безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи
фiнансових активiв. Знецiнення має мiсце, якщо одне або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля
первiсного визнання активу, зазнали влив, який пiддається достовiрнiй оцiнцi на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групi фiнансових активiв. Пiдтвердження
знецiнення може включати в собi вказiвку на те, що боржник або група боржникiв зазнають
суттєвих фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно
здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що
ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того,
до такого пiдтвердження вiдносяться спостерiгаємi данi, що вказують на наявнiсть зниження
очiкуємих майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, якi пiддаються оцiнцi,
зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що находяться в
певнiй залежностi з вiдмовами вiд виконання зобов’язання по погашенню боргiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською
заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця
мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
(за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка,
розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або

безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки
та збитки за перiод.
Спочатку Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному
фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi
окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi
окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив
включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i
ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi .
Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує
мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути
об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний
збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд
знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб
балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату
вiдновлення.
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує
об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть
застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або
недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою.
Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю
оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною
ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку
визнається у звiтi про прибутки та збитки. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд
дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум
кредитується у звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або
(б) Товариство передало права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклало
угоду про передачу, i при цьому
(i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або
(ii) Товариство не передало та не залишило в основному всi ризики та вигоди володiння, але
припинило здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань
Товариство припиняє визнання фiнансового зобов’язання у разi його виконання, анулювання чи
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умова або в разу внесення суттєвих змiн до умов iснуючого
зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в облiку з
визнанням рiзницi у балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами
обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй.
Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в валютах, перераховуються у функцiональну
валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi

звiтнi дати. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту Товариства за
курсами обмiну НБУ станом на кiнець року, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.
Перерахунок за ставками на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
в iноземнiй валютi, у тому числi iнвестицiї в iнструменти капiталу, перераховуються за курсами
обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн курсiв обмiну на немонетарнi статтi,
якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються у складi прибуткiв
чи збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче показанi офiцiйнi обмiннi
курси, встановленi НБУ:
Валюта 31 грудня 2015 р. Середнiй курс обмiну за 2015 рiк 1 сiчня 2015 р.
10 росiйських рублiв 3,2931 3,62 3,0304
1 долар США 24,000667 21,8447 15,768556
1 євро 26,223129 24,2287 19,232908
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, депозити до запитання в банках
та строковi депозити, первiсний строк яких не перевищує трьох мiсяцiв, якi не обтяженi будьякими договiрними зобов’язаннями.
Передоплати
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передоплати
вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено
передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються
активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв.
Аванси, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його балансової вартостi пiсля
того, як Товариство отримало контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Передоплати
списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi.
Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не
будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний
збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть запасiв визначається за методом iдентифiкованої
собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального
ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на
збут.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Товариство не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй
системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд
поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого
вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Товариство не має програм додаткових виплат
працiвниками пiсля припинення трудової дiяльностi або iнших суттєвих компенсацiйних програм,
якi б потребували додаткових нарахувань.
Товариство здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю за певних умов. Зобов’язання,
визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв’язку з цим, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за
виплатами на звiтну дату.
Власний капiтал
Власний капiтал пiдприємства складається зi статутного та резервного капiталiв та
нерозподiленого прибутку. Статутний капiтал Товариства формується за рахунок внескiв
акцiонерiв, що вносяться в оплату придбаних акцiй. Резервний капiтал формується Товариством
шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше нiж 5% вiд чистого прибутку або за рахунок

нерозподiленого прибутку та має бути не менше нiж 15% вiд статутного капiталу. Метою його
створення є покриття збиткiв Товариства та поступове збiльшення статутного капiталу.
Умовнi зобов’язання
Розкриття iнформацiї щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк
ресурсiв для виконання таких зобов’язань є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi
про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження
пов’язаних з ними економiчних вигод є iмовiрним.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Товарситво має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення
зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або
всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив,
але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що
вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за
вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви
дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики,
характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення
резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого вiдшкодування або вiдшкодування, яке
пiдлягає отриманню, з врахуванням визначених в договорi умов платежiв за вирахуванням
податкiв.
Дохiд Товариства формується з наступних груп подiбних продуктiв та послуг:
- продаж крохмалю та iншої продукцiї власного виробництва,
- продаж товарiв,
- надання послуг з переробки давальницької сировини.
Дохiд вiд продажу виробленої продукцiї та товарiв визнається Товариством в разi ймовiрностi
отримання економiчної вигоди внаслiдок здiйснення операцiї, можливостi достовiрно оцiнити
суми доходу та витрат, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, а також за умовою
передачi покупцевi всiх суттєвих ризикiв та винагород, пов'язаних з власнiстю на продукцiю та
товар. При цьому за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими продукцiєю
та товарами.
У випадку невизначеностi щодо ймовiрностi отримання Товариством економiчних вигiд вiд
здiйснення операцiї, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до
доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування
перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первiсно визнаної суми
доходу.
Дохiд вiд надання послуг з переробки давальницької сировини визнається за принципом
нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Товариство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з
проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Оцiнка мiри завершеностi
операцiї визначається шляхом вивчення виконаної роботи за звiтний перiод.
Визнання витрат
В основному виробництвi Товариство застосовує попередiльний метод облiку витрат на
виробництво i калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї, в цехах допомiжного
ремонтно-механiчного виробництва – позаказний метод, у всiх iнших допомiжних цехах – простий
метод калькулювання.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у
теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а

також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо
пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва.
Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних
витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються
порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва. Змiннi виробничi накладнi витрати - це
такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно
обсягу виробництва.
Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на
нормальнiй потужностi виробничого устаткування. За базу розподiлу змiнних та постiйних
загальновиробничих витрат прийнято основну заробiтну плату (без доплат i надбавок) виробничих
працiвникiв по всiх цехах комбiнату Товариства, окрiм ТЕЦ. По ТЕЦ витрати мiж видами
виробництва (електричної та теплової енергiї) розподiляються пропорцiйно витратам умовного
палива на виробництво електричної та теплової енергiї. Адмiнiстративнi витрати розподiляються
на основнi види продукцiї (крохмаль, патоку) пропорцiйно заробiтнiй платi виробничих
робiтникiв.
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi.
Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi
фактичного використання виробничих потужностей.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi
реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове
списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що
виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв,
визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами,
прибутки/збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв, прибутки/збитки вiд курсової рiзницi за
позиковими коштами, процентнi витрати за зобов’язаннями з пенсiйного забезпечення, знецiнення
iнвестицiй для подальшого продажу та страхування наданих у забезпечення основних засобiв.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Взаємозалiк
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий
стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично
визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої
суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Податки на прибуток
У цiй фiнансовiй iнформацiї податки на прибуток показанi вiдповiдно до вимог законодавства
України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату. Витрати з
податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються
у звiтi про прибутки та збитки, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi вiдображенi у цьому
самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
ПДВ стягується за двома ставками:
- 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без
чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi товарiв в Україну (крiм випадкiв, чiтко
передбачених законодавством);
- 0% застосовується при експортi товарiв та вiдповiдних послуг.
Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання товарiв або
послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається
ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях
виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати
постачальнику або в момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається
ранiше, право на кредит iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати
податку.
Прибуток на акцiю
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю визначається дiленням рiзницi мiж сумою чистого
прибутку (збитку) i сумою дивiдендiв на привiлейованi акцiї на середньорiчну кiлькiсть простих
акцiй в обiгу. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу визначається сумою добуткiв
кiлькостi простих акцiй в обiгу протягом певних перiодiв у днях (мiсяцях) та вiдповiдних часових
зважених коефiцiєнтiв. Кiлькiсть простих акцiй в обiгу визначається за даними реєстру акцiонерiв.
4 ОСНОВНI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПРИ
ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй
iнформацiї. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Товариства
також використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Товариства
визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття
умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний
перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду,
поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.
Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва,
представленi наступним чином:
• термiн корисного використання основних засобiв;
• резерв сумнiвних боргiв;
• визнання вiдстрочених податкових активiв
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй iнформацiї, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Термiн корисного використання основних засобiв
Оцiнка термiнiв корисного використання об’єктiв основних засобiв вимагає застосування
професiйних суджень, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв.

Товариство одержує майбутнi економiчнi вигоди вiд їх поточного використання пiд час надання
послуг та виробництвi продукцiї. Однак такi чинники, як технiчний та економiчний знос та
застарiння часто призводять до скорочення економiчних вигод вiд активiв. Керiвництво оцiнює
залишковi строки експлуатацiї вiдповiдно до поточного технiчного стану активiв та оцiночного
перiоду, протягом якого Товариство, як очiкується, отримає вигоди вiд їх використання.
При цьому враховуються такi основнi чинники:
(а) передбачуване використання активiв;
(б) прогнозний знос залежно вiд експлуатацiйних параметрiв та регламенту технiчного
обслуговування; i
(в) технiчний або економiчний знос внаслiдок змiни ринкових умов.
Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв
вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо
можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних
вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Керiвництво збiльшує суму амортизацiйних вiдрахувань, якщо строки експлуатацiї активiв є
меншими за попередньо оцiненi.
Резерв сумнiвних боргiв
Товариство проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних
збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi
достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови,
платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть
проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих
клiєнтiв.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан,
визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний
прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть
реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої
оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань,
керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з
величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку
майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
5 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за 2014 рiк та за 2015 рiк, був наступним:
Будинки,споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi) Iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи Всього
ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ
на 01.01.2014 р. 142 265 376 257 44 802 16 620 165 1 169 581 278
за 2014 р.
Надiйшло 7 967 29 331 735 1 157 83 376 39 649
Вибуло 219 2 505 361 247 - 28 3 360
на 31.12.2014 р. 150 013 403 083 45 176 17 530 248 1 517 617 567
за 2015 р.
На 01.01.2015 150 013 403 083 45 176 17 530 248 1 517 617 567
Нараховано 27 323 82 639 701 1 311 - 392 112 366
Вибуло 154 5 228 2 362 1 667 - 46 9 457
на 31.12.2015 р. 177 182 480 494 43 515 17 174 248 1 863 720 476
ЗНОС
на 01.01.2014 р. 17 934 96 990 17 120 10 675 154 1 169 144 042

за 2014 р.
Нараховано 7 220 37 054 5 621 2 603 8 376 52 882
Вибуло 50 1 190 297 210 - 28 1 775 - на 31.12.2014 р. 25 104 132 854 22 444 13 068 162 1 517 195 149 - за 2015 р.
На 01.01.2015 25 104 132 854 22 444 13 068 162 1 517 195 149
Нараховано 8 009 44 324 5 493 1 825 35 392 60 078
Вибуло 54 3 615 1 383 1 653 - 46 6 751
на 31.12.2015 р. 33 059 173 563 26 554 13 240 197 1 863 248 476
БАЛАНСОВА ВАРТIСТЬ:
на 01.01.2015 р. 124 909 270 229 22 732 4 462 86 0 422 418
на 31.12.2015 р. 144 123 306 931 16 961 3 934 51 0 472 000
До складу транспортних засобiв включено актив, який Товариство утримує на умовах фiнансового
лiзингу з 2013 року. Балансова вартiсть основного засобу, отриманого за фiнансовою орендою, на
31 грудня 2015 року склала 461 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв на
дату Балансу складає 8 897 тис..грн.
6 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
Товариством виправлено помилки, допущенi при складаннi фiнансової звiтностi за 2014 рiк в
частинi визнання окремих елементiв фiнансової звiтностi. Суми виправлень по кожнiй статтi
звiтностi наводяться нижче:
Звiт про фiнансовий стан
до коригування
на 01.01.2015 пiсля коригування
на 01.01.2015
Балансова вартiсть основних засобiв 422 247 422 418
Первiсна вартiсть основних засобiв 617 428 617 567
Знос (195 181) (195 149)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 18 320 15 918
Iншi оборотнi активи 31 516 31 538
Нерозподiлений прибуток (збиток) 256 737 254 386
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 31 849 32 000
Iншi поточнi зобов’язання 5 290 5 281
Звiт про фiнансовi результати
до коригування
за 2014 пiсля коригування
за 2014
Адмiнiстративнi витрати 15 746 15 822
Витрати на збут 24 635 27 075
Iншi операцiйнi витрати 8 417 8 423
Чистий фiнансовий результат 9 582 7 060
Чистий прибуток на одну просту акцiю 0,01853 0,01365
Товариством виправлено помилки по попередньому перiоду ретроспективно в фiнансовiй
звiтностi за 2015 рiк шляхом перерахування порiвнюваних сум за поданий попереднiй перiод
(2014 рiк), у якому вiдбулася помилка, та перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного
капiталу на початок 2015 року.
7 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ОСНОВНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ

31 грудня 2015 р. 1 сiчня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 51 505 24 610
Iнша дебiторська заборгованiсть - 1 028
Мiнус: резерв на знецiнення (3 270) (3 313)
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 48 235 22 325
Передоплати
Мiнус: резерв на знецiнення
Iнша нефiнансова заборгованiсть
16 518
(52)
23 705
16 014
(96)
4 043
Всього нефiнансової дебiторської заборгованостi 40 171 19 961
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi
88 406 42 286
У складi резерву на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої дебiторської заборгованостi, передоплат у 2015 роцi вiдбулися такi змiни:
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Передоплати
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2015 (3 306) (7) (96)
Додаткове знецiнення - - Використання резерву 36 7 44
Резерв на знецiнення на 31 грудня 2015 (3 270) (-) (52)
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2015 р. 1 сiчня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть 45 867 - 12 923 861
Суми, визначенi окремо як простроченi (загальна сума):
- простроченi до 30 днiв - - 2 220 9
- простроченi вiд 30 до 60 днiв - - 157 - простроченi до 90 днiв - - - - простроченi бiльше 90 5 638 - 9 317 158
в т.ч. прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть 2 368 - 8 381 160
Мiнус: резерв на знецiнення (3 270) - (3 313) (7)
Всього 48 235 - 21 304 1 021
Всi простроченi суми, за якими не створено резервiв на знецiнення, вважаються такими, що будуть

повернутi. Вся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть деномiнована в гривнях та iноземнiй валютi (долар, євро).
8 ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
Iнформацiя щодо змiн у складi товарно-матерiальних запасiв:
2015 рiк 2014 рiк
Сировина та матерiали 61 844 35 953
Паливо 18 652 21 359
Тара i тарнi матерiали 5 363 3 408
Будiвельнi матерiали 264 103
Запаснi частини 30 061 24 487
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 635 450
Незавершене виробництво 4 262 2 558
Готова продукцiя 7 469 3 480
Товари 78 138
Разом 128 628 91 936
У зв’язку зi моральним та фiзичним старiнням, а також повною втратою лiквiдностi деяких
товарно-матерiальних запасiв, уцiнка запасiв складає 190 тис.грн. В результатi перегляду ринкової
вартостi та ринкових умов щодо потенцiйних цiн реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв станом
на 31.12.2015 року, додаткової уцiнки вартiсть запасiв не потребує. Станом на 31 грудня 2015 року
та 1 сiчня 2015 року Товариство не мало запасiв, переданих як застава для гарантiї зобов’язань.
9 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2015 року та 1 сiчня 2015 року грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi
в гривнях та iноземнiй валютi (долар, євро). Усi кошти на банкiвських рахунках не простроченi та
не знецiненi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв:
31.12.2015 01.01.2015
Українськi гривнi
Долар США 649
1 778 4 072
356
Евро - 77
Разом 2 427 4 505
Iншi надходження та витрачання грошових коштiв Компанiї, вiдображенi у Звiтi про рух грошових
коштiв (за прямим методом) включають:
Iншi надходження операцiйної дiяльностi
2015 рiк 2014 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 10 689 Дохiд вiд операцiї купiвлi-продажу валюти 1 452 759
Повернення помилково перерахованих коштiв - 44
Повернення коштiв за рiшенням суду - 70
Iншi надходження 48 32
Разом 12 189 905
Iншi витрачання операцiйної дiяльностi
2015 рiк 2014 рiк
Комiсiя банку по операцiям купiвлi-продажу валюти 668 232
Витрати по операцiя купiвлi-продажу валюти 462 571
Алiменти та iншi утримання iз заробiтної плати 991 715
Перерахування профкому 425 324
Надання допомоги фiзичним особам, неприбутковим органiзацiям 432 804
Iнше витрачання 114 128
Разом 3 092 2 774
Iншi надходження та витрачання грошових коштiв Товариства в результатi фiнансової дiяльностi
за 2014 та 2015 роки вiдображають рух коштiв щодо надання поворотної безвiдсоткової

фiнансової допомоги та її повернення.
10 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
У 2015 не було змiн у кiлькостi випущених та повнiстю сплачених акцiй Товариства. Станом на 31
грудня 2015 р. загальна кiлькiсть оголошених простих iменних акцiй становить 517 171 236 грн. з
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi оголошенi акцiї були випущенi i повнiстю сплаченi.
Всi простi iменнi акцiї мають рiвнi права при голосуваннi, виплатi дивiдендiв або розподiлу
капiталу.
Всi акцiонери мають право на дивiденди та розподiл капiталу у гривнях. У 2015р. не було заявлено
про виплату дивiдендiв.
Розподiл акцiй мiж акцiонерами
Найменування
Акцiонера Наявнiсть акцiй на 31.12.2015 року Наявнiсть акцiй на 31.12.2014 року
к-ть Сума, грн. % к-ть Сума, грн. %
1. У власностi держави - - - - - 2. У членiв виконавчих органiв ПАТ - - - - - 3. У осiб, частка яких у статутному фондi не перевищує 5% 6 084 858 1 521 214,5 1,1766 6 084 858
1 521 214,5 1,1766
4. У осiб, частка яких у статутному фондi перевищує 5%, у т. ч.: 511 086 378 127 771 594,5 98,8234
511 086 378 127 771 594,5 98,8234
33549199 ПАТ «Закритий не диверсифiкований корпоративний Iнвестицiйний фонд «Прайм
Ессетс Кепiтал» (Україна) 511 086 378 127 771 594,5 98,8234 511 086 378 127 771 594,5 98,8234
11 РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ
Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття
збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не
менше 25 % статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань не
менш нiж 5 % вiдсоткiв з прибутку пiдприємств. Рiчними Загальними зборами акцiонерiв
Товариства було прийнято рiшення щодо направлення частини суми чистого прибутку,
отриманого по результатам роботи 2014 року, в розмiрi 479 тис. грн. до Резервного фонду
Товариства (Протокол засiдання вiд 22.04.2015р.). Станом на 31.12.2015 року резервний фонд
дорiвнює 9 540 тис.грн.
12 ПОЗИКОВI КОШТИ
Товариство має заборгованiсть за наступними кредитними договорами:
- банкiвський кредит на придбання 4-х корпусної станцiї попереднього випарювання з термiчним
компресором;
- банкiвський кредит на придбання нового обладнання фiрми "Vetter Tec GmbH" в рамках проекту
реконструкцiї сушарки зародку кукурузного;
- зобов’язання за договором фiнансового лiзингу на придбання транспортного засобу тягач МАН.
31 грудня 2015 р. 1 сiчня 2015 р.
Довгостроковi позиковi кошти
Зобов’язання за банкiвським кредитом
Зобов’язання з фiнансового лiзингу 54 020
187 68 169
295
Всього довгострокових позикових коштiв 54 207 68 464
Поточнi позиковi кошти
Зобов’язання з фiнансового лiзингу 108 108
Всього поточних позикових коштiв 108 108
Всього позикових коштiв 54 315 68 572
Строк погашення зобов’язання по фiнансовому лiзингу – серпень, 2018 р., та за банкiвськими

кредитами – грудень 2016 р. та квiтень 2018 р.. Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно
дорiвнює їх справедливiй вартостi.
13 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ОСНОВНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ТА IНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 2015 р. 1 сiчня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 85 996 41 222
Зобов’язання за фiнансовим лiзингом 108 108
Зобов’язання за отриманою безвiдсотковою поворотною фiнансовою допомогою 54 997 Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 141 101 41 330
Аванси отриманi, в.т.ч. з пов’язаними особами 171 076 175 606
Поточнi зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 112 84
Нарахованi витрати на винагороди працiвникам 2 709 1 872
Вiдрахування на соцiальнi внески 842 1 025
Вiйськовий збiр 55 40
Податок на доходи фiзичних осiб 539 384
Ресурснi платежi 59 53
Податок на прибуток 7 126 Iнша заборгованiсть 2 677 5 281
Всього нефiнансової кредиторської заборгованостi 185 195 184 345
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 326 296
225 675
Уся кредиторська заборгованiсть деномiнована у гривнях та iноземнiй валютi (долар, євро).
Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
14 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА IНШИХ ВИПЛАТ
Iнформацiя щодо виду та змiн забезпечень:
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам Забезпечення наступних витрат на гарантiйнi
зобов’язання
Резерв сумнiвних боргiв
Разом
Створено на 01.01.2014
нараховано
використано
вiдновлення невикористаних сум
Залишок на 31.12.2014 4 079
4 930
4 167
4 842 108
84
108
84 3 756
571
918
3 409 7 943

5 585
5 193
8 335
нараховано
використано
вiдновлення невикористаних сум
Залишок на 31.12.2015 6 172
4 607
6 407 28
112 87
3 322 6 200
4 694
9 841
Сума, що визнана в якостi резерву, вiдображає найкращу розрахункову оцiнку витрат, якi
необхiднi на кiнець звiтного перiоду для врегулювання iснуючого зобов’язання.
Загальна сума резерву складається з:
- обов’язкових виплат, передбачених КЗпП, таких як оплата днiв щорiчної вiдпустки, компенсацiї
днiв невикористаної вiдпустки при звiльненнi;
- гарантiйних виплат вiдповiдно до Колективного договору та Положення «Про оплату працi»:
одноразовi заохочення до ювiлейних та пам’ятних дат, одноразова матерiальнi допомога
працiвникам, якi виходять на пенсiю за вiком, по iнвалiдностi, за власним бажанням
Забезпечення на виплату вiдпусток створюється щорiчно станом на 31 грудня на пiдставi даних
про середньоденний заробiток працiвникiв та кiлькостi невiдпрацьованих днiв вiдпустки
вiдповiдно до методики розрахунку, що встановлена українським законодавством.
Середньоденний заробiток розраховується виходячи iз середньої кiлькостi календарних днiв за рiк
з урахуванням свят.
15 ДОХIД ТА ОПЕРАЦIЙНI ЗВIТНI СЕГМЕНТИ
Нижче наведено суми доходiв за кожною групою подiбних продуктiв та послуг за звiтний та
попереднiй перiоди.
2015 рiк 2014 рiк
Реалiзацiя крохмалю власного виробництва 308 101 175 080
Реалiзацiя iншої продукцiї власного виробництва 61 290 41 145
Надання послуг з переробки давальницької сировини 244 712 210 990
Надання iнших послуг 5 865 7 184
Реалiзацiя товарiв - 7 972
Всього виручки без ПДВ 619 968 442 371
Чинником для визначення Товариством операцiйних звiтних сегментiв є вiдмiнностi за
географiчними регiонами реалiзацiї.
Розподiл суми доходу за 2015 рiк за географiчними регiонами наведено нижче:
Назва сегменту Сума доходу, тис.грн. Вiдсоток у загальнiй сумi доходу

Київська область 368 267 59,4
Днiпропетровська область 12 025 1,94
Херсонська область 9 416 1,52
Полтавська область 3 092 0,5
Iншi регiони по Українi, сукупно 31 041 5,0
ОАЕ 1 738 0,28
Iндонезiя 109 533 17,67
Республiка Комi 64 874 10,46
Узбекистан 1 353 0,22
Лiван 6 241 1,01
Азербайджан 4 803 0,77
Iншi країни нерезидентiв, сукупно 7 585 1,23
Всього 619 968 100,00%
Iнформацiя щодо основних клiєнтiв, дохiд вiд операцiй з якими досягають 10% та бiльше доходiв
ПАТ «Днiпровський КПК»:
№ з/п Назва сегменту, в якому вiдображено доходи Сума доходу за 2015 рiк, тис.грн. Вiдсоток у
загальнiй сумi доходу
1 Iндонезiя 109 533 17,67
2 Республiка Комi 64 874 10,46
3 Київська область 303 091 48,89
Всi непоточнi активи розташованi у країнi походження ПАТ «Днiпровський КПК», а саме, на
Українi.
16 СОБIВАРТIСТЬ
2015 рiк 2014 рiк
Реалiзацiя крохмалю власного виробництва 202 309 111 610
Реалiзацiя iншої продукцiї власного виробництва 62 480 41 232
Надання послуг з переробки давальницької сировини 220 236 192 005
Надання iнших послуг 6 093 6 526
Реалiзацiя товарiв - 7 327
Разом 491 118 358 700
17 Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати включають:
2015 рiк 2014 рiк
Зарплата адмiнiстративного апарату 9 999 7 526
Нарахування ЄСВ 2 558 2 721
Створення резерву на вiдпустки 948 771
Амортизацiя 922 623
Витрати на матерiали (ПММ, господарчi тощо) 1 727 1 074
Податки (на землю, забруднення тощо) 269 218
Послуги з iнформацiйного забезпечення 395 271
Послуги банкiв 558 213
Iншi витрати 2 413 2 405
Разом 19 789 15 822
18 ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут включають:
2015 рiк 2014 рiк
Зарплата персоналу 925 537
Нарахування ЄСВ 242 208
Створення резерву на вiдпустки 76 59
Амортизацiя 162 158
Витрати на матерiали (ПММ, iн.) 1 007 918
Загальновиробничi розподiленi витрати 8 592 5 789
Транспортно-експедицiйнi послуги 30 764 19 118

Iншi витрати 192 288
Разом 41 960 27 075
19 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи Товариства включають:
2015 рiк 2014 рiк
Дохiд вiд продажу валюти 1 452 759
Дохiд вiд реалiзацiї металобрухту та iн. запасiв 10 779 2 739
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 11 113 7 628
Безоплатно отриманi активi 815 14
Оприбуткування металобрухту в результатi лiквiдацiї ОЗ 4 294 2 697
Iншi операцiйнi доходи 111 1 424
Разом 28 564 15 261
Iншi операцiйнi витрати включають:
2015 рiк 2014 рiк
Витрати на купiвлю валюти 463 571
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 7 108 1 928
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 6 842 3 091
Медичнi послуги 456 295
Пiльговi пенсiї 607 464
Лiкарнянi за рахунок пiдприємства 412 283
Вiдшкодування мобiлiзованим 661 Iншi витрати 1 821 1 791
Разом 18 370 8 423
20 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи Товариства включають:
2015 рiк 2014 рiк
Дохiд вiд переоцiнки заборгованостi за валютними банкiвськими кредитами 5 965 52
Iншi доходи 52 23
Разом 6 017 75
Iншi витрати включають:
2015 рiк 2014 рiк
Витрати вiд переоцiнки заборгованостi за валютними банкiвськими кредитами 27 758
33 532
Витрати на лiквiдацiю необоротних активiв 3 116 2 424
Витрати на ремонти невиробничих засобiв 4 231 342
Донарахування податкiв 563 50
Витрати матерiалiв 1 410 492
Благодiйна допомога 432 804
Iншi 1 019 668
Разом 38 529 38 312
21 ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Фiнансовi витрати – це витрати Товариства на нарахування вiдсоткiв за користування
банкiвськими кредитами та комiсiя за договором фiнансового лiзингу.
22 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Загальна ставка оподаткування, яка застосовувалася до Товариства протягом 2014 та 2015 рокiв
була незмiнною на становила 18%.
Компоненти витрат по податку на прибуток Товариства за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та
2014 рокiв, включають:
2015 2014
Поточний податок 10 806 3 636
Змiни у вiдстрочених податках -3 305 -1 439
Витрати по податку на прибуток 7 501 2 198

1 сiчня 2015 р. Кредитовано/вiднесено на прибуток чи збиток 31 грудня 2015 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi зменшують суму оподаткування
Резерв на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi 613 (613) Знецiнення запасiв 34 - 34
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення 887 287 1 174
Валовий вiдстрочений податковий актив 1 534 (326) 1 208
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (35 712) 3 631 (32 081)
Знецiнення запасiв 0 - 0
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (35 712) 3 631 (32 081)
За вирахуванням вiдстрочених податкових активiв 1 534 (326) 1 207
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (34 178) 3 305 (30 873)
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового
звiтування та їхньою податковою базою.
Змiнами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змiн до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи»
вiд 28.12.2014р. №71-VIII, встановлена базова ставка податку на прибуток в розмiрi 18%. Таким
чином, станом на 31.12.2015 року та 01.01.2015 року вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
оцiненi iз використанням ставок податку на прибуток в розмiрi 18%. Змiна сум вiдстрочених
податкового зобов’язання та податкового активу вiдбулася за рахунок змiни в сумах податкових та
облiкових баз.
23 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Пов’язаними з Товариством особами є:
Назва пов’язаної особи Характер взаємовiдносин
ТОВ "Iнтерстарч Україна" (код 38307757) Контролююча сторона
Василько Олександр Леонiдович Вiдносини контролю
Пiщик Андрiй Володимирович Вiдносини контролю
Цимбал Тамара Григорiвна Вiдносини контролю
Види та обсяги операцiй за 2015 рiк з ТОВ «IНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА»
Операцiя тис.грн., в т.ч. ПДВ
Отримання вiд пов’язаної особи безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 116 520,9
Реалiзацiя пов’язанiй особi готової продукцiї Товариства 73 516,5
Надання пов’язанiй особi послуг з переробки та iнших послуг 294 778,6
Отримання вiд пов’язаної особи товарiв та iнших матерiалiв 1 065,7
Сума залишкiв заборгованостей мiж ПАТ «Днiпровський КПК» та ТОВ "IНТЕРСТАРЧ
УКРАЇНА"
Заборгованiсть На 31.12.15 тис.грн. На 01.01.2015 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть пов’язаної особи за продукцiю 5 070,9 484,4
Кредиторська заборгованiсть перед пов’язаною особою за одержаними авансами 170 934,4 175

252,1
Кредиторська заборгованiсть перед пов’язаною особою за отриманi товари та послуги 10 287,5 9
221,8
Кредиторська заборгованiсть перед пов’язаною особою за отриманою безвiдсотковою поворотною
фiнансовою допомогою 54 996,9 Заборгованостi є поточними, тому резерв сумнiвних боргiв не створювався. Безнадiйнi або
сумнiвнi заборгованостi вiдсутнi. В угодах мiж Сторонами вiдсутнi особливi умови, забезпечення
та вiдшкодування внаслiдок непогашення зобов’язань, надання чи отримання будь-яких гарантiй.
Ключовий управлiнський персонал представлений 3 особами: Дирекцiєю Товариства (2 чол),
головним бухгалтером Товариства. Характер вiдносин – вiдносини контролю. У 2015 роцi вся
сума компенсацiї ключовому управлiнському персоналу була включена до складу
адмiнiстративних витрат та становить 797 тис.грн.. Товариство не має довгострокових
компенсацiйних або премiальних програм.
24 УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судовi процедури. Протягом 2015 року Вищим адмiнiстративним судом України прийнято
остаточне рiшення щодо задоволення вимог Товариства та вiдмiни податкових повiдомленьрiшень щодо донарахувань податкiв та штрафних санкцiй на загальну суму 2 093,7 тис. грн.,
прийнятих за результатами планових на позапланових перевiрок Верхньоднiпровської ОДПI в
Днiпропетровськiй областi ДПС України.
Станом на 31 грудня 2015 р. Товариство має умовне зобов'язання, яке виникло внаслiдок
звернення Управлiння Пенсiйного фонду до ПАТ «Днiпровський КПК» про стягнення
заборгованостi на доставку пiльгових пенсiй за списком №2 по окремим робiтникам за перiоди
2011-2014 роки на загальну суму 203,8 тис.грн.
В 2015 роцi рiшеннями судiв першої та апеляцiйної iнстанцiї в задоволенi адмiнiстративних
позовiв Товариства до Пенсiйного Фонду України вiдмовлено. Товариством подано апеляцiйнi та
касацiйнi скарги на вiдповiднi рiшення судiв. Керiвництвом ПАТ «Днiпровський КПК» очiкується
отримання рiшення суду щодо задоволення скарг Товариства.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто
змiнюється. Суперечливi положення тлумачаться по-рiзному. Керiвництво вважає, що його
тлумачення є доречним та обґрунтованим i нараховує вiдповiднi резерви на податок на прибуток
та iншi податки на пiдставi цього припущення. Однак неможливо гарантувати, що податковi
органи не оскаржать нарахованi суми.
Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцiй та дiяльностi
Товариства можуть вiдрiзнятися вiд тлумачення керiвництва. Податковi органи України можуть
займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових
перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Це передбачає дотримання вказiвок Вищого
арбiтражного суду за справами про ухилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сутностi та
комерцiйних пiдстав операцiй, а не лише їх юридичної форми. Цi фактори у поєднаннi iз
зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь
на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових
перевiрок. Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не
оскаржувались, можуть бути оскарженi у майбутньому. У результатi можуть бути нарахованi
додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Податковi та митнi органи мають право здiйснювати донарахування, стягувати пеню та iншi
податковi зобов’язання протягом трьох рокiв пiсля закiнчення податкового перiоду. За певних
обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
25 УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв
(кредитного, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а також операцiйних та
юридичних ризикiв. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення
належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих
ризикiв.
Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна

сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї
Товариством продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, показана нижче за
категорiями фiнансових активiв:
31 грудня 2015 р. 1 сiчня 2015 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 427 4 505
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка
7) 48 235 22 325
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 50 662 26 830
Керiвництво аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та у
подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає доцiльним надавати у
фiнансовiй iнформацiї данi про строки заборгованостi та iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Цю iнформацiю подано у Примiтцi 7.
Валютний ризик. . Фiнансовi iнструменти, якi наражаються на ринковий ризик включають кредити
та займи, депозити, iнвестицiї, похiднi фiнансовi iнструменти. Валютний ризик – це ризик того, що
справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту буде коливатися
внаслiдок змiни валютних курсiв. Товариство не має значного валютного ризику.
Ризик процентної ставки. Товариство не має формальної полiтики та процедур з управлiння
ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi
Товариства. Станом на кiнець 2015 року фiнансовi процентнi зобов’язання Товариства включають
платежi за договором фiнансової оренди основного засобу та платежi за договором банкiвського
кредиту. Цю iнформацiю подано у Примiтцi 12 Станом на 31 грудня 2015 року та 1 сiчня 2015
року змiна процентних ставок не мала б суттєвого впливу на прибуток або збиток та капiтал
Товариства.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями. Керiвництво здiйснює
монiторинг помiсячних прогнозiв грошових потокiв Товариства.
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань станом на 31 грудня 2015 року у тис. грн.
за визначеними в угодах строками погашення. Суми у таблицi аналiзу за строками – це
недисконтованi грошовi потоки за угодами.
До 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв Бiльше 1 року Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти (Примiтка 12) - - 54 207 54 207
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша фiнансова кредиторська
заборгованiсть (Примiтка 13) 130 814 10 287
- 141 101
Всього майбутнiх платежiв 130 814 10 287 54 207 195 308
Операцiйний та юридичний ризики. Операцiйний та юридичний ризики включають:
- ризик персоналу, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства (людським
фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних
операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення
повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше;
- iнформацiйно-технологiчний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних

технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй
у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв
комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ
до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
- правовий ризик, пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних
зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю установи або з правовими помилками,
яких припускається установа при провадженнi дiяльностi.
Чутливiсть Товариства до операцiйного ризику є низькою, оскiльки розподiл обов’язкiв в
Товариствi направлений на зменшення можливостей, якi дають змогу будь-якiй особi обiймати
посаду, що дозволяє їй робити та приховувати помилки або шахрайськi дiї у звичайному ходi
виконання своїх обов’язкiв, розроблена досконала система внутрiшнього фiнансового
монiторингу. Працiвники регулярно проходять ознайомлення iз законодавством України.
Системнi i програмно-технiчнi засоби та засоби зв'язку, якi використовує Товариство, запобiгають
втратам, крадiжкам, несанкцiонованому знищенню, викривленню, пiдробленню, копiюванню
iнформацiї та забезпечують архiвацiю даних та iнформацiї щодо проведених операцiй за кожний
операцiйний день, а також забезпечують дублювання роботи всiх систем та елементiв для
забезпечення збереження iнформацiї та забезпечення неможливостi її знищення з будь-яких
обставин.
26 УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Мета Товариства при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi його подальшого
функцiонування як безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та
вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi Товариство не має офiцiйної полiтики з управлiння
капiталом, оскiльки керiвництво оцiнює стратегiю стосовно управлiння капiталом.
27 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
При обчисленнi базисного прибутку на акцiю в якостi чисельника використано значення чистого
прибутку, отриманого Товариством по результатам дiяльностi за 2015 рiк. В якостi знаменника
використано значення середньозваженої кiлькостi акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного
року. Подiй щодо викупу або випуску звичайних акцiй протягом 2015 року не вiдбувалося.
Iнструментiв таких, якi потенцiйно можуть розбавити базисний прибуток на акцiю в майбутньому,
але не були включенi в обчислення розбавленого прибутку на акцiю через їх антирозбавляючий
вплив у поточних звiтних перiодах Товариство не має.
28 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Протягом першого кварталу 2016 року Товариством повернуто безвiдсоткову поворотну
фiнансову допомогу пов’язанiй особi в розмiрi 24 699 тис.грн., що складає 45% вiд загальної суми
заборгованостi за позикою станом на 31.12.2015р.
Пiсля закiнчення звiтного перiоду до часу опублiкування фiнансової iнформацiї у фiнансовогосподарськiй дiяльностi Товариства не вiдбулося суттєвих подiй, якi вимагали б коригування
пiсля звiтного перiоду сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, або визнання ранiше не визнаних
статей вiдповiдно до вимог МСБО 33.
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