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I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383372
4. Місцезнаходження: 51650, Україна, Дніпропетровська обл., Верхньоднiпровський р-н, смт. 
Днiпровське, вул. Олександра Островського, б.11
5. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 47-120, (05658) 47-123
6. Адреса електронної пошти: secretar@dkpk.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол б/н засiдання Наглядової 
ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку http://www.dkpk.dp.ua/infodoc.htm 25.04.2019

(адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
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
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" (далi  -  Емiтент  або  Товариство)  є  приватним акцiонерним
товариством,  щодо  цiнних  паперiв  якого  не  здiйснювалася  публiчна  пропозицiя,  тому
вiдповiдно  до  вимог  "Положення  про  розкриття  iнформацiї  емiтентами  цiнних  паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 (зi змiнами та доповненнями) до
складу  рiчної  iнформацiї  не  входить  наступна  iнформацiя:  "Iнформацiя  щодо  посади
корпоративного  секретаря"  (у  Емiтента  вiдсутня  посада  корпоративного  секретаря),
"Iнформацiя  про  будь-якi  винагороди  або  компенсацiї,  якi  виплаченi  посадовим  особам
емiтента в разi їх звiльнення",  "Iнформацiя про змiну осiб,  яким належить право голосу за
акцiями,  сумарна  кiлькiсть  прав  за  якими  стає  бiльшою,  меншою  або  рiвною  пороговому
значенню  пакета  акцiй",  "Iнформацiя  про  змiну  осiб,  якi  є  власниками  фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав  за  якими  стає  бiльшою,  меншою  або  рiвною  пороговому  значенню  пакета  акцiй",
"Iнформацiя  про  забезпечення  випуску  боргових  цiнних  паперiв",  "Звiт  про  стан  об'єкта
нерухомостi  (у разi  емiсiї  цiльових облiгацiй  пiдприємств,  виконання зобов'язань  за  якими
здiйснюється  шляхом  передання  об'єкта  (частини  об'єкта)  житлового  будiвництва)",
"Iнформацiя  про  прийняття  рiшення  про  попереднє  надання  згоди  на  вчинення  значних



правочинiв",  "Iнформацiя  вчинення  значних  правочинiв",  "Iнформацiя  про  вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть", "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)".
Також, до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з таких
причин: "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - Емiтент не приймає
участi  в  iнших  юридичних  особах.  "Iнформацiя  про  рейтингове  агентство"  -  Емiтент  не
користувався послугами рейтингового агентства. "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших
вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв  емiтента"  -  Емiтент  не  має  фiлiалiв  або  iнших
вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв.  "Iнформацiя  про  засновникiв  та/або  учасникiв
емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" - на кiнець звiтного перiоду засновники Емiтента не є
його акцiонерами. "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - протягом
звiтного перiоду в Емiтента не вiдбувалися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї,
розмiр  пакета  яких стає  бiльшим,  меншим або рiвним пороговому значенню пакета  акцiй.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв,
крiм випуску простих iменних акцiй.  "Iнформацiя  про придбання власних акцiй емiтентом
протягом звiтного перiоду" - Емiтент протягом звiтного перiоду не придбавав власних акцiй.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента"  -  у  власностi  працiвникiв  Емiтента  вiдсутнi  цiннi  папери  (крiм  акцiй),  тому що
Емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу" -  працiвники Емiтента не мають у власностi акцiї  Емiтента у
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. "Iнформацiя про будь-якi обмеження
щодо обiгу цiнних паперiв емiтента,  в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" - вiдсутнi будь-якi
обмеження  щодо  обiгу  цiнних  паперiв  Емiтента.  "Iнформацiя  про  загальну  кiлькiсть
голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також
кiлькiсть  голосуючих акцiй,  права  голосу за  якими за  результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi" - в Емiтента вiдсутнi голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено,
або  право  голосу  за  якими  за  результатами  обмеження  таких  прав  передано  iншiй  особi.
"Iнформацiя  про  виплату  дивiдендiв  та  iнших  доходiв  за  цiнними  паперами"  -  Емiтент  у
попередньому та  звiтному перiодах не  здiйснював  виплати дивiдендiв  та  iнших доходiв  за
цiнними  паперами.  "Iнформацiя  про  акцiонернi  або  корпоративнi  договори,  укладенi
акцiонерами  (учасниками)  такого  емiтента,  яка  наявна  в  емiтента"  -  в  Емiтента  вiдсутнi
акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами Емiтента. "Iнформацiя про будь-
якi  договори  та/або  правочини,  умовою  чинностi  яких  є  незмiннiсть  осiб,  якi  здiйснюють
контроль над емiтентом" - в Емiтента вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою
чинностi  яких  є  незмiннiсть  осiб,  якi  здiйснюють  контроль  над  емiтентом.  Емiтент  не
здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому
iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ  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 обл.
5. Статутний капітал (грн) 

129292809
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)

768
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. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку

380805
3) Поточний рахунок

26004583855
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку

380805
6) Поточний рахунок

26005583876USD

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

(за
наявності)

1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання,

знищення, використання
прекурсорiв

349 29.09.2016 Державний комiтет України з
питань контролю за

наркотиками

18.06.2020

Опис Лiцензiя на придбання, зберiгання, знищення, використання 



прекурсорiв. Термiн дiї лiцензiї з 29.09.2016 по 18.06.2020 р. У 
звiтному перiодi рiшення щодо подовження строку дiї цiєї лiцензiї не 
приймалось.

Виробництва електричної
енергiї

900 13.07.2006 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферах
енергетики та комунальних

послуг

Опис
Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з 
виробництва електричної енергiї. Термiн дiї з 13.07.2006 безстрокова.

Збирання, очищення та
розподiлення води

211 23.06.2016 Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя

Опис
Лiцензiя на централiзоване водопостачання та водовiдведення. Термiн 
дiї з 23.06.2016 безстрокова.

Освiта дорослих та iншi види
освiти

АЕ № 527037 01.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки
України

Опис

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних 
вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, 
пiдвищення квалiфiкацiї.Термiн дiї: з 08.07.2014 безстрокова.

Послуги з перевезення
пасажирiв та вантажiв

автомобiльним транспортом

АГ № 589937 17.05.2011 Мiнiстерство транспорту i
зв'язку України

Опис

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та небезпечних 
вантажiв автомобiльним транспортом загального користування
Термiн дiї: з 18.05.2011 безстрокова.



16. Судові справи емітента

№
з/п

Номер справи
Найменування

суду
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги

Стан розгляду
справи

1 804/1151/18
вiд 12.02.2018

Днiпропетровський
окружний

адмiнiстративний
суд

ПрАТ
"ДНIПРОВСЬКИЙ

КПК"

Офiс великих
платникiв податкiв

ДФС

Вiдсутня Визнання протиправними та
скасування податкових
повiдомлень-рiшень за

податковими зобов'язаннями на
23722,1 тис. грн., та

фiнансовими санкцiями на
7730,9 тис. грн.

 Адмiнiстратив
ний позов ПрАТ
"ДНIПРОВСЬК
ИЙ КПК" про

визнання
протиправними
та скасування

податкових
повiдомлень-

рiшень
задоволено.

Рiшення
вступило в

законну силу
04.06.2018

Примітки:
д/в



17. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата
рішення, яким

накладено
штрафну санкцію

 Орган, який
наклав штрафну

санкцію
Вид стягнення

Інформація про
виконання

1 №1390, 08.11.2018 Нацiональна комiсiя,
що здiйснює

державне
регулювання у сферi

енергетики та
комунальних послуг

(НКРЕКП)

Штраф за
порушення Умов та

Правил з
виробницва

електричної енергiї,
Лiцензiйних умов з

виробництва
електричної енергiї

та здiйснення
заходiв держаного

регулювання

Штрафна санкцiя 
сплачена до 
Державного бюджету 
27.11.2018

Примітки:
д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Приватне  акцiонерне  товариство  "Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат"-  самостiйне
пiдприємство.  Фiлiй,  представництв,  дочiрнiх  пiдприємств  немає.  Змiн  в  органiзацiйнiй
структурi Емiтента вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувалось.

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня
чисельність  позаштатних  працівників  та  осіб,  які  працюють  за  сумісництвом  (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб),  фонду оплати праці.  Крім того,  зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма  емітента,  спрямована  на  забезпечення  рівня  кваліфікації  її  працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова  чисельнiсть  штатних  працiвникiв  облiкового  складу  (осiб):  за  2018  рiк
становила 764 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб): 4 особи. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) осiб): -
0 осiб. 
Фонд оплати працi в 2018 р. становив 93446,9 тис. грн. 
Фонд оплати працi  в 2018 р.  збiльшився несуттєво в зв'язку з  пiдвищенням рiвня заробiтної
плати в середньому по галузi, середня заробiтна плата становила 10150 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
переглядається та затверджується Генеральним директором.

Належність  емітента  до  будь-яких  об'єднань  підприємств,  найменування  та
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань

Cпільна  діяльність,  яку  емітент  проводить  з  іншими  організаціями,  підприємствами,



установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по  кожному  виду  спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi  пропозицiї  щодо  реорганiзацiї  з  боку  третiх  осiб  протягом  звiтного  перiоду  не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації,  метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Випуск  фiнансової  звiтностi  Приватного  акцiонерного  товариства  "Днiпровський
крохмалепатоковий  комбiнат"  за  рiк,  що  закiнчився  31  грудня  2018  року,  затверджено
керiвництвом  Товариства.  Ця  фiнансова  звiтнiсть  складена  вiдповiдно  до  Мiжнародних
стандартiв  фiнансової  звiтностi  ("МСФЗ")  в  редакцiї,  затверджених  Радою  з  Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), є звiтнiстю загального призначення та стосується
лише одного суб'єкта господарювання - ПрАТ "Днiпровський КПК". Ця фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за виключенням запасiв,
якi  вiдображенi  за  найнижчою з  двох оцiнок  -  собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
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. В фiнансовiй звiтностi наведена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
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.За  судженням
керiвництва  Товариства  в  Українi  вiдсутнi  пiдстави  для  проведення  перерахунку компанiями
фiнансової звiтностi за 2018 рiк згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
Дана  фiнансова звiтнiсть  не  включає  нiяких коригувань,  якi  можуть  мати  мiсце  в  результатi
невизначеностi, що є наслiдком функцiонування у нестабiльному зовнiшньому середовищi. Про
такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва  (у  натуральному  та  грошовому  виразі),  середньо  реалізаційні  ціни,  суму
виручки,  окремо  надається  інформація  про  загальну  суму  експорту,  а  також  частку
експорту  в  загальному  обсязі  продажів,  перспективність  виробництва  окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та  основних  клієнтів;  основні  ризики  в  діяльності  емітента,  заходи  емітента  щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність  та  динаміку  цін;  інформацію  про  особливості  стану  розвитку  галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових  товарів,  його  становище  на  ринку;  інформацію  про  конкуренцію  в  галузі,  про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників  за  основними видами сировини та  матеріалів,  що займають більше  10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
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. 
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  ПрАТ  "Днiпровський
крохмалепатоковий комбiнат" є лiдером. На його частку, по оцiнкам експертiв,  припадає 40%
всього українського експорту крохмалю.
В Українi в теперiшнiй час залишилося мало пiдприємств, 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:  ПрАТ
"Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат"  (70  %),  ПрАТ  "Iнтеркорн  Корн  Просессiнг
Iндастрi" (23 % у сукупному виробництвi).

Основні  придбання або відчуження активів за  останні  п'ять років.  Якщо підприємство
планує  будь-які  значні  інвестиції  або  придбання,  пов'язані  з  його  господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції,  їх
вартість і спосіб фінансування 
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.  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  розпочата  з  2014  року.  В  2016  роцi  було  закiнчене
технiчне переоснащення сиропного вiддiлення з встановленням обладнання по демiнералiзацiї
патокових сиропiв, технiчне переоснащення по цеху патоки та глюкози, а саме ферментативний
гиролiз крохмалю, очищення води за допомогою зворотного осмосу та розвантаження їдкого
натру з автотранспорту, реконструкцiя сушильного вiддiлення з замiною застарiлого iчнуючого
технологiчногообладнання  для  сушiння  кукурузного  зародку.  В  2017  роцi  була  закiнчена
реконструкцiя машинного вiддiлення ТЕЦ з замiною парової турбiни.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів,  місцезнаходження  основних  засобів.  Крім  того,  необхідно  описати  екологічні
питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні  активів  підприємства,  плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,  характер та
причини  таких  планів,  суми  видатків,  у  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу
фінансування,  прогнозні  дати початку  та закінчення діяльності  та  очікуване  зростання
виробничих потужностей після її завершення
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.  Мiсцезнаходження основних  засобiв:  Днiпропетровська  обл.,
Верхньоднiпровський  р-н,  смт.  Днiпровське,  вул.  Олександра  Островського,  б.11.  Первiсна
вартiсть  основних  засобiв  на  кiнець  2018  року  становить  1  089  969  тис.грн.  Ступiнь  зносу
основних  засобiв  -  41%.  Сума  нарахованого  зносу  за  2018  рiк  становить  77  924  тис.грн.
Обмежень на використання майна немає.
Пiдприємство  в  полiтицi  фiнансування  витрат  на  придбання  основних  засобiв  намагається
дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. За 2018 рiк Товариство витратило майже 60
млн.грн. на придбання та полiпшення необоротних активiв.  Щодо планiв на найближчий термiн,
то  планується  завершити  реконструкцiю  цеху  сировини  з  встановленням  нового  обладнання
(зернокомплекс);  технiчне  переоснащення  дiльницi  замочування  зерна  кукурудзи  в
крохмальному цеху; реконструкцiя дiльницi сушки сухого крохмалю; реконструкцiя сушильного
вiддiлення  цеху  кормiв  та  олiї  iз  встановленням  нової  парової  сушарки  глютену;  будiвцтво
складу  готової  продукцiї,  будiвництво  цеху  з  виробництва  модифiкованого  крохмалю,
реконструкцiя цеху патоки з установкою нового обладнання для сушки патоки.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Емiтент  продовжує  функцiонувати  у  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.  Вториннi  ефекти  внутрiшнiх  полiтичних  та  економiчних  потрясiнь,  анексiї
Криму та вiйськових дiй на Донбасi поширилися на бiльшiсть секторiв вiтчизняної економiки.
Внаслiдок  цього  залишаються  iснуючi  диспропорцiї,  скорочення  об'ємiв  промислового
виробництва,  виконаних  будiвельних  робiт,  зовнiшньої  торгiвлi,  зниження  обсягiв  освоєння
капiтальних iнвестицiй тощо. Оскiльки Емiтента не має активiв, якi розташованi на територiї
проведення антитерористичної операцiї, то iстотного впливу на збереження активiв i дiяльнiсть
пiдприємства  зазначенi  процесi  не  зазнали.  Керiвництво вважає,  що воно вживає необхiдних
заходiв з пiдтримки стабiльного економiчного становища i розвитку Емiтента в сучасних умовах,
що склалися в бiзнесi i в економiцi. Зростання геополiтичної напруженостi протягом звiтного



перiоду  i  невизначенiсть  в  напрямку  подальшого  розвитку  подiй  iснує,  але  оцiнити  ступiнь
впливу  на  вартiсть  активiв  Емiтента  на  дату  звiтностi  не  є  можливим.  Незважаючи  на
стабiльнiсть  розвитку крохмале-патокової  галузi,  економiчна  стабiльнiсть  буде в  значнiй мiрi
залежати вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюються урядом. Не iснує чiткої
уяви, якi заходи буде ухвалювати український уряд у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю.
Неможливо  оцiнити  ефект,  який  може  виявити,  фiнансова  криза  на  лiквiднiсть  i  дохiд
Товариства,  включаючи вплив на  її  операцiї  зi  споживачами й постачальниками.  Пов'язана з
економiчною ситуацiєю потенцiйна невизначенiсть, безпосереднiй вплив якої на даний момент
не може бути встановлене, продовжує iснувати.

Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
Фiнансування  пiдприємства  здiйснюється  за  рахунок  власних  коштiв  та  прибуткiв.  Робочого
капiталу для поточних потреб достатньо

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi угоди по основнiй дiяльностi пiдприєства укладаються строком на один рiк, невиконаних
зобов'язань за цими угодами за звiтний перiод немає.

Стратегія  подальшої  діяльності  емітента  щонайменше  на  рік  (щодо  розширення
виробництва, реконструкції,  поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Прогнозне  планування  проводиться  на  один  рiк  i  залежить  вiд  вартостi  укладених  угод  iз
замовниками  на  послуги.  На  2019  р.  планується  збiльшити  випуск  товарної  продукцiї  в
порiвняннi з даними 2018 року. У наступному роцi пiдприємство планує до реалiзацiї наступнi
проекти: установка лiнiї з виробництва сухих сиропiв / мальтодекстрин з вмiстом сухих речовин
96%,  виробництво  продуктiв  переробки  амiлопектинової  кукурудзи,  проект  з  переведення
газового  котла  ТС  -  35  на  тверде  паливо  з  установкою  електрофiльтрiв  для  спалювання
бiопалива.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В  2018  роцi  витрати  на  дослiдження  та  розробку  склали  2851  тис.грн.  На  2019  р.  також
плануються витрати на дослiдження в таких же об'ємах.

Інша інформація,  яка  може  бути істотною для оцінки інвестором фінансового  стану  та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз  господарювання  емітента  за  останні  три  роки  у  формі  аналітичної  довідки  в
довільній формі
У 2018 роцi  Товариство мало грошовi потоки вiд операцiйної  дiяльностi  у  сумi 40073 тисяч
гривень,  що  меньше  в  8,4  разiв  в  порiвняннi  з  даними  за  2017  рiк.  Загальним  фiнансовим
результатом є отримання прибутку в розмiрi 69217 тис.грн. з причин зменшення витрат на збут
та  iнших  операцiйних  витрат  в  порiвняннi  з  2017  роком.  Аналiз  динамiки  показникiв
фiнансового  стану  вказує  на  змiни  в  структурi  балансу  Товариства,  що  вiдбулися  протягом
поточного року. Так, значення коефiцiєнту фiнансової стабiльностi, що є вiдношенням власних
коштiв до вартостi  майна становить 0,26 та  0,22 вiдповiдно на  01.01.2018 та  31.12.2018 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  2,87  та  3,61  вiдповiдно  на



01.01.2018 та 31.12.2018 при допустимому рiвнi 0,5-1,0. Показники свiдчать про зниження рiвня
фiнансової незалежностi Товариства вiд залучених засобiв. Водночас слiд вiдзначити зменшення
суми довгострокових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 р. в порiвняннi с даними на
початок  року,  на  19%   внаслiдок  остаточного  погашення  значної  суми  валютного
довгострокового  банкiвського  кредиту.  Збiльшення  суми  поточних  зобов'язань  станом  на
31.12.2018  р.  в  порiвняннi  за  даними  на  01.01.2018  р.  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
31.12.2018 р. вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган

управління
Структура Персональний склад

Загальнi збори
акцiонерiв

Акцiонери У Загальних зборах можуть брати
участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку

участь, або їх представники. На
Загальних зборах за запрошенням
особи, яка скликає Загальнi збори,

також можуть бути присутнi
представник аудитора Товариства та

посадовi особи Товариства незалежно
вiд володiння ними акцiями Товариства.

Наглядова рада Наглядова рада складається з 3 (трьох)
осiб: Голова Наглядової ради (1 особа)

та члени Наглядової ради (2 особи).

Голова Наглядової ради: Майстренко
Олександр Володимирович

Член Наглядової ради: Вдовиченко
Олександр Григорович

Член Наглядової ради: Скрипник
Оксана Олександрiвна

Дирекцiя До складу Дирекцiї входять 4 (чотири)
особи: Генеральний директор, член
Дирекцiї - головний бухгалтер, член
Дирекцiї - головний iнженер, член

Дирекцiї - головний енергетик.

Генеральний директор: Iгнатов Євген
В'ячеславович

Член Дирекцiї - головний бухгалтер:
Цимбал Тамара Григорiвна

Член Дирекцiї - головний iнженер:
Пiщик Андрiй Володимирович

Член Дирекцiї - головний енергетик:
Хрiєнко Вiктор Михайлович

Ревiзiйна комiсiя До складу Ревiзiйної комiсiї входять 3
(три) особи: Голова Ревiзiйної комiсiї (1

особа) та члени Ревiзiйної комiсiї (2
особи).

Голова Ревiзiйної комiсiї: Пухова
Людмила Олександрiвна

Член Ревiзiйної комiсiї: Васькiна Ольга
Григорiвна

Член Ревiзiйної комiсiї: Дiхтяр Вiталiй
Леонiдович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатов Євген В'ячеславович



3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1977

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  "ЛОДЖIК  ПАРТНЕРШИП",  42643257,

Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.12.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис

19.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" прийняте рiшення про
обрання Iгнатова Є.В. на посаду генерального директора Товариства з 20.12.2018 термiном на 1
(один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи  -  18  рокiв.  Iншi  посади,  якi  особа  обiймала  протягом останнiх  5  (п'яти)  рокiв:
директор ТОВ "Комбiнат Каргiлл", заступник головного iнженера ТОВ "Дельта Вiлмар СНД",
директор з розвитку та промислової безпеки ТОВ "Дельта Вiлмар СНД", директор комплексу
перевантаження  та  переробки  тропiчних  олiй;  директор  ТОВ  "ЛОДЖIК  ПАРТНЕРШИП",
генеральний директор ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК". 
Iгнатов Є.В. у звiтному перiодi обiймав посаду директора ТОВ "ЛОДЖIК ПАРТНЕРШИП" (iд.
код 42643257, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 33/37).
Крiм  заробiтної  плати  винагороду  не  отримує.  Посадова  особа  не  дала  згоди  на  розкриття
iнформацiї щодо розмiру своєї заробiтної плати. Iгнатов Є.В. акцiями Емiтента не володiє. 
У звiтному перiодi у складi цiєї посадової особи вiдбулися наступнi змiни:
31.08.2018 Наглядовою радою ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" прийняте рiшення про звiльнення
Шванца Петра Анатолiйовича з посади генерального директора у зв'язку iз закiнченням термiну
повноважень.  Особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Рiк
народження - 1970 р. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Iншi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх 5 (п'яти) рокiв: директор ПАТ "Рожищенський сирзавод" (м. Рожище), директор фiлiї
тульчинської  фiлiї  ТОВ  "ТЕРРА  ФУД",  директор  Тульчинської  фiлiї  ТОВ  "ФУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ",  генеральний директор ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК". За час перебування
на  посадi  Генерального  директора  Шванц  П.А.  не  обiймав  посади  на  будь-яких  iнших
пiдприємствах. Крiм заробiтної плати винагороду не отримував.
31.08.2018 Наглядовою радою ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" прийняте рiшення про обрання
Шмонiна Андрiя Володимировича на посаду генерального директора ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ
КПК". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiк народження -
1973 р. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5
(п'яти) рокiв: заступник директора ТОВ "Схiдноукраїнська компанiя Матлюроп", директор ТОВ
"Схiдноукраїнська компанiя Матлюроп", директор заводу з виробництва солоду ТОВ "Матлюроп
Юкрейн",   генеральний  директор  ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК".  19.12.2018  р.  Наглядовою
радою прийнято  рiшення  про  звiльнення  за  згодою сторiн  з  посади  генерального  директора
Шмонiна А.В. За час перебування на посадi Генерального директора Шмонiн А.В. не обiймав
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Крiм заробiтної плати винагороду не отримував.

1) Посада
Член Дирекцiї - головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимбал Тамара Григорiвна



3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1963

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,

Заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис

05.02.2018  Наглядовою  радою  ПрАТ  "ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК"  прийняте  рiшення  про
обрання Цимбал Т. Г. на посаду члена Дирекцiї Товариства термiном на 1 (один) рiк. Цимбал Т.Г.
перебуває на посадi члена Дирекцiї з 2010 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Iншi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: член дирекцiї - головний бухгалтер ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ
КПК", член дирекцiї - головний бухгалтер ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК". У звiтному перiодi
Цимбал  Т.Г.  не  обiймала  посади  на  будь-яких  iнших  пiдприємствах.  Крiм  заробiтної  плати
винагороду не отримує. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
своєї заробiтної плати. Особа акцiями Емiтента не володiє.

1) Посада
Член Дирекцiї - головний iнженер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiщик Андрiй Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1976

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,

Головний конструктор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис

05.02.2018  Наглядовою  радою  ПрАТ  "ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК"  прийняте  рiшення  про
обрання Пiщика А.В. на посаду члена Дирекцiї Товариства термiном на 1 (один) рiк. Пiщик А.В.
перебуває на посадi члена Дирекцiї з 2012 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Iншi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх 5 (п'яти)  рокiв: член дирекцiї  -  головний iнженер ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ
КПК", член дирекцiї  -  головний iнженер ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК".  У звiтному перiодi
Пiщик  А.В.  не  обiймав  посади  на  будь-яких  iнших  пiдприємствах.  Крiм  заробiтної  плати
винагороду не отримує. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
своєї заробiтної плати. Особа акцiями Емiтента не володiє.



1) Посада
Член Дирекцiї - головний енергетик

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрiєнко Вiктор Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1960

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,

Заступник головного енергетика
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис

05.02.2018  Наглядовою  радою  ПрАТ  "ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК"  прийняте  рiшення  про
обрання Хрiєнка В.М. на посаду члена Дирекцiї  Товариства термiном на 1 (один) рiк.  Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39
рокiв.  Iншi  посади,  якi  особа  обiймала  протягом  останнiх  5  (п'яти)  рокiв:  член  дирекцiї  -
головний енергетик ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК", член дирекцiї - головний енергетик ПрАТ
"ДНIПРОВСЬКИЙ КПК".  У  звiтному перiодi  Хрiєнко  В.М.  не  обiймав  посади  на  будь-яких
iнших пiдприємствах. Крiм заробiтної плати винагороду не отримує. Посадова особа не дала
згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру своєї заробiтної плати. Особа акцiями Емiтента не
володiє.

1) Посада
Голова Наглядової ради - представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Майстренко Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1965

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,

Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

19.04.2017  загальними  зборами  акцiонерiв  прийнято  рiшення  про  переобрання
Майстренка  О.В.  до  членiв  Наглядової  Ради  термiном  на  3  (три)  роки.  Наглядовою  радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ"  27  вересня  2017  р.  прийнято  рiшення  про  обрання  Майстренка  Олександра



Володимирова  Головою  Наглядової  ради  Товариства.  Голова  Наглядової  ради  Товариства
здiйснює свої повноваження на платнiй основi, згiдно умов Договору. Посадова особа не надала
згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  розмiру  винагороди.  Особа  непогашеної  судимостi  за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Iншi посади, якi особа
обiймала  протягом  останнiх  п'яти  рокiв:  генеральний  директор  Публiчного  акцiонерного
товариства  "Днiпровський крохмалепатоковий  комбiнат",  Голова  Наглядової  ради  Публiчного
акцiонерного товариства "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", Голова Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат". Майстренко
О.В.  не  володiє  акцiями  емiтента.  Майстренко  О.В.  є  представником  акцiонера  емiтента  -
ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" (iдент.  код юр.
особи 33549199, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). У звiтному перiодi
Майстренко О.В. не обiймав посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
Член Наглядової ради - акцiонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовиченко Олександр Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1967

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерстарч Україна", 38307757, Комерцiйний

директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

27.09.2017  позачерговими  загальними  зборами  акцiонерiв  прийнято  рiшення  про
переобрання  Вдовиченка  О.Г.  до  членiв  Наглядової  Ради  термiном  на  3  (три)  роки.  Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34
роки. Виконання функцiй члена Наглядової ради здiйснює на безоплатнiй основi. Вдовиченко О.
Г. є акцiонером, володiє 246 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 61 грн.
50  коп.,  що  становить  0,  00005  % вiд  статутного  капiталу емiтента.  Iншi  посади,  якi  особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  директор Товариства  з  обмеженою вiдповiдальнiстю
"Торговий дiм "Iнтеркорн",  комерцiйний директор  товариство  з  обмеженою вiдповiдальнiстю
"Iнтерстарч Україна", член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Днiпровський
крохмалепатоковий  комбiнат",  член  Наглядової  ради  Приватного  акцiонерного  товариства
"Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат".  У  звiтному  перiодi  Вдовиченко  О.Г.  обiймав
посаду комерцiйного директора ТОВ "Iнтерстарч Україна" (iд. код 38307757, мiсцезнаходження:
02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 8)

1) Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипник Оксана Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи



д/в
4) Рік народження

1977
5) Освіта

Вища
6) Стаж роботи (років)

22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iнтерстарч Україна", 37847777,
Економiст з фiнансової роботи
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

27.09.2017 Позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання
Скрипник  О.О.  до  членiв  Наглядової  Ради  термiном  на  3  (три)  роки.  Особа  непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Виконання
функцiй члена Наглядової ради здiйснює на безоплатнiй основi. Iншi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: економiст з фiнансової роботи ТОВ "ТД "Iнтерстарч Україна",
член  Наглядової  ради  ПАТ  "ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК",  член  Наглядової  ради  ПрАТ
"ДНIПРОВСЬКИЙ КПК", Голова Наглядової ради ПАТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ".
Протягом  звiтного  перiоду  обiймала  посаду Голови  Наглядової  ради  ПАТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ
ЕССЕТС КЕПIТАЛ" (iдент.  код юр.  особи 33549199,  мiсцезнаходження:  04176,  м.  Київ,  вул.
Електрикiв, 29-А). Скрипник О.О. акцiями емiтента не володiє. Скрипник О.О. є представником
акцiонера  емiтента  -  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС
КЕПIТАЛ" (iдент. код юр. особи 33549199, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв,
29-А)

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пухова Людмила Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1971

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство  з  обмеженою вiдповiдальнiстю  "Iнтерстарч  Україна",  38307757,  Заступник

головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

27.09.2017 загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про переобрання Пухової
Л.О. до членiв ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Пухова
Л.О. обрана Головою ревiзiйної комiсiї. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Виконання функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї
здiйснює на безоплатнiй основi.  Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:



бухгалтер  ТОВ  "Торговий  дiм  "Крахмалопродукт",  заступник  головного  бухгалтера  ТОВ
"Iнтерстарч Україна", головний бухгалтер ТОВ "Iнтерстарч Україна", голова Ревiзiйної комiсiї
Публiчного  акцiонерного  товариства  "Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат",  голова
Ревiзiйної  комiсiї  Приватного  акцiонерного  товариства  "Днiпровський  крохмалепатоковий
комбiнат". Протягом звiтного перiоду обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Iнтерстарч
Україна"  (iд.  код  38307757,  мiсцезнаходження:  02090,  м.  Київ,  вул.  Алма-Атинська,  буд.  8).
Пухова Л.О. акцiями емiтента не володiє.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васькiна Ольга Григорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1975

5) Освіта
Середньо-спецiальна

6) Стаж роботи (років)
25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iнтерстарч Україна", 37847777,

Економiст з планування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

27.09.2017 загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про переобрання Васькiної
О.Г.  до  членiв  ревiзiйної  комiсiї  термiном на  3  (три)  роки.  Особа  непогашеної  судимостi  за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Виконання функцiй
члена  Ревiзiйної  комiсiї  здiйснює  на  безоплатнiй  основi.   Iншi  посади,  якi  особа  обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: економiст з планування ТОВ "ТД "Iнтерстарч Україна", економiст
з  планування  ТОВ  "Iнтерстарч  Україна",  член  ревiзiйної  комiсiї  Публiчного  акцiонерного
товариства  "Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат",  член  ревiзiйної  комiсiї  Приватного
акцiонерного  товариства  "Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат".  Протягом  звiтного
перiоду обiймала посаду економiста з планування ТОВ "Iнтерстарч Україна" (iд. код 38307757,
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 8). Особа володiє 744 шт. простих
iменних акцiй, що складає 0,00014% статутного капiталу Емiтента. 

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiхтяр Вiталiй Леонiдович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1971

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав



Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,
Начальник вiддiлу оперативного контролю та аналiзу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2017, обрано 3 (три) роки
9) Опис

27.09.2017 загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про переобрання Дiхтяра
В.Л.  до  членiв  ревiзiйної  комiсiї  термiном на  3  (три)  роки.  Особа непогашеної  судимостi  за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Виконання функцiй
члена  Ревiзiйної  комiсiї  здiйснює  на  безоплатнiй  основi.   Iншi  посади,  якi  особа  обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв:  начальник адмiнiстративного вiддiлу Публiчного акцiонерного
товариства "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат",  начальник адмiнiстративного вiддiлу
ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК",  член ревiзiйної  комiсiї  Публiчного акцiонерного товариства
"Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", член ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного
товариства  "Днiпровський  крохмалепатоковий  комбiнат".  Протягом  звiтного  перiоду  обiймав
посаду начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" (iд. код. 00383372,
мiсцезнаходження:  Днiпропетровська  обл.,  Верхньоднiпровський  р-н,  смт.  Днiпровське,  вул.
Олександра Островського, б.11). Дiхтяр В.Л. акцiями емiтента не володiє.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної особи 

 Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні Привілейо-вані іменні

1 2 3 4 5 6 7
Генеральний 
директор

Iгнатов Євген 
В'ячеславович

д/в 0 0 0 0

Член Дирекцiї - 
головний 
бухгалтер

Цимбал Тамара 
Григорiвна

д/в 0 0 0 0

Член Дирекцiї - 
головний iнженер

Пiщик Андрiй 
Володимирович

д/в 0 0 0 0

Член Дирекцiї - 
головний 
енергетик

Хрiєнко Вiктор 
Михайлович

д/в 0 0 0 0

Голова Наглядової 
ради - представник
акцiонера

Майстренко 
Олександр 
Володимирович

д/в 0 0 0 0

Член Наглядової 
ради - акцiонер

Вдовиченко 
Олександр 
Григорович

д/в 246 0,00005 246 0

Член Наглядової 
ради - представник
акцiонера

Скрипник Оксана 
Олександрiвна

д/в 0 0 0 0

Голова Ревiзiйної 
комiсiї

Пухова Людмила 
Олександрiвна

д/в 0 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Васькiна Ольга 
Григорiвна

д/в 744 0,00014 744 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Дiхтяр Вiталiй 
Леонiдович

д/в 0 0 0 0

Усього 990 0,00019 990 0



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПрАТ "Днiпровський крахмалепатоковий комбiнат"- це пiдприємство по комплекснiй переробцi
кукурудзи  на  крохмалепродукти,  лiдер  крохмалепатокового  виробництва,  який  повнiстю
забезпечує  потреби  промисловостi  України  в  крохмалепродуктах.  Перспективи  подальшого
розвитку емiтента,  в  цiлому,  залежать вiд загального економiчного стану країни,  полiпшення
платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.
У наступному роцi пiдприємство планує до реалiзацiї наступнi проекти:
1. Установка лiнiї з виробництва сухих сиропiв / мальтодекстринiв з вмiстом сухих речовин 96%.
Мета цього проекту -  збiльшення номенклатури продукцiї,  що випускається,  а  саме -  патоки
крохмальної (DE 28-42) i мальтодекстринiв (DE 4-6 i DE 10-20).
Додавання  цих  продуктiв  до  вже  наявної  лiнiйцi  вироблених  сиропiв  iстотно  розширить
клiєнтську базу i обсяги продукцiї за рахунок бiльшої вживаностi сухих сиропiв, як iнгредiєнтiв
в  кiнцевих  продуктах  наших  покупцiв.  Лiнiя  з  виробництва  буде  складатися  з  3  (трьох)
розпилювальних сушарок, обладнання для очищення сиропiв на базi мембранних фiльтрiв i лiнiї
по упаковцi сухого продукту. Загальна продуктивнiсть лiнiї - 65 тонн / добу по сухому продукту.
2.  Виробництво  продуктiв  переробки  амiлопектинової  кукурудзи.  Короткий  опис  переваг
амiлопектинової кукурудзи:
Незв'язана волога в продуктах харчування служить живильним середовищем для розмноження
бактерiй, що робить неминучим використання загусникiв i стабiлiзаторiв для зв'язування зайвої
рiдини  в  продуктах.  Найбiльш  широко  вживаними  в  свiтi  харчовими  згущувачами  є
модифiкованi  та  нативнi  крохмалi,  отриманi  з  особливого  гiбрида  НЕ  геномодифiкованої
амiлопектинової  (waxy)  кукурудзи.  Амiлопектиновий  крохмаль  мiстить  не  менше  95%
амiлопектину i залишковий вмiст амiлози.
Низький вмiст амiлози забезпечує наступнi переваги:
Здатнiсть утримувати значну кiлькiсть рiдини протягом тривалого перiоду зберiгання.
Висока  в'язкiсть  дозволяє  застосовувати  нативнi  waxy  крохмалi,  як  замiнники  хiмiчно
модифiкованих, що дозволяє маркувати готовi продукти як "clean label"; утворений при цьому
крохмальний гель прозорий i володiє нейтральним смаком.
Продукти переробки waxy кукурудзи мають широке застосування в продуктах харчування, якi
споживаються щодня i складають частину культури сучасного харчування. Наявнiсть широкого
асортименту iнгредiєнтiв,  якi  призначенi  для рiзноманiтних типiв  готових продуктiв  (нативнi
крохмалi - для "бюджетних" продуктiв харчування, модифiкованi - для бiльш дорогих) дозволяє
гнучко реагувати на коливання в тенденцiях споживчого ринку, викликанi змiною рiвня доходiв
домогосподарств,  що в свою чергу гарантує стабiльний дохiд виробнику продуктiв на основi
переробки амiлопектинової кукурудзи.
3. Проект з переведення газового котла ТС - 35 на тверде паливо з установкою електрофiльтрiв
для  спалювання  бiопалива.  Реалiзацiя  цього  проекту дасть  можливiсть  полiпшити екологiчнi
показники пiдприємства, знизити обсяг вiдрахувань за забруднення навколишнього середовища i
пiдвищити  енергетичну  безпеку  комбiнату  шляхом  введення  додаткових  потужностей  з
виробництва пара для основного виробництва.

2. Інформація про розвиток емітента
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, патоки-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 пом'якшання
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 2-й 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.
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
розпочата з 2014 року. В 2016 роцi було закiнчене технiчне переоснащення сиропного вiддiлення
з встановленням обладнання по демiнералiзацiї патокових сиропiв, технiчне переоснащення по
цеху  патоки  та  глюкози,  а  саме  ферментативний  гидролiз  крохмалю,  очищення  води  за
допомогою зворотного осмосу та розвантаження їдкого натру з автотранспорту, реконструкцiя
сушильного вiддiлення з замiною застарiлого iснуючого технологiчного обладнання для сушiння
кукурудзяного зародку. В 2017 роцi була закiнчена реконструкцiя машинного вiддiлення ТЕЦ з
замiною парової турбiни. За 2018 рiк Товариство витратило майже 60 млн.грн. на придбання та
полiпшення необоротних активiв.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював укладення деривативiв та не вчиняв правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику  щодо  страхування  кожного  основного  виду  прогнозованої  операції,  для  якої
використовуються операції хеджування
РИЗИКИ. 
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2018 року подiляються на зовнiшнi та
внутрiшнi.  До  зовнiшнiх  факторiв  можна  вiднести  -  нестабiльнiсть  економiки  України,  що
пов'язана  з  iнфляцiйними  процесами,  зростання  курсу  валют,  що  приводить  до  зростання
собiвартостi  готової  продукцiї  та  зниження сум отримуваних доходiв,   вiдтiк  робочої  сили з
регiону в країни Європейського союзу.
Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi та валютного



ризику.   Керiвництво  Товариства  контролює  процес  управлiння  цими  ризиками.  Функцiя
управлiння  ризиками  у  Товариствi  здiйснюється  стосовно  фiнансових  ризикiв  (кредитного,
валютного, ризику лiквiдностi), ринкових, цiнових, 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.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Ринковий  ризик.  Обсяги  реалiзацiї  Товариства  залежать  вiд  цiн  закупiвлi  сировини  для
виробництва крохмалю й iнших продуктiв переробки. Товариство купує сировину у вiтчизняних
сiльськогосподарських виробникiв. Україна є країною з ризикованим сiльським господарством,
тому є ризик того, що цiни на сировину можуть коливатися залежно вiд урожайностi по країнi.
Товариство  не  схильне  до  цiнового  ризику  щодо  енергоносiїв,  якi  використовуються   на
виробничi  потреби.  Через  впровадження  енергозберiгаючих  технологiй,  цiновий  ризик  на
енергоносiї не буде впливати на Товариство найближчим часом.
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: 

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 266 312
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 47 028 11 919
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 47 294   12 231
Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями, здiйснюється Товариством вiдповiдно
до  полiтики,  процедурам  i  системам  контролю,  встановленими  щодо  управлiння  кредитним
ризиком,  пов'язаним  з  покупцями.  Кредитна  якiсть  покупця  оцiнюється  на  основi  докладної
форми  оцiнки  кредитного  рейтингу.  Здiйснюється  регулярний  монiторинг  непогашеної
дебiторської заборгованостi покупцiв та активiв за договором.
Необхiднiсть визнання знецiнення аналiзується на кожну звiтну дату з використанням матрицi
оцiночних  резервiв  для  оцiнки  очiкуваних  кредитних  збиткiв.  Ставки  оцiночних  резервiв
встановлюються  в  залежностi  вiд  кiлькостi  днiв  прострочення  платежу  для  груп  рiзних
клiєнтських  сегментiв  з  аналогiчними  характеристиками  виникнення  збиткiв  (тобто  по
географiчних  регiонах,  типу продукту,  типу i  рейтингу покупця,  забезпечення  за  допомогою
акредитивiв  або  iнших  форм  страхування  кредитних  ризикiв).  Розрахунки  вiдображають
результати, розрахованi з урахуванням ймовiрностi, тимчасову вартiсть грошей i обгрунтовану та
пiдтверджувану  iнформацiю  про  минулi  подiї,  поточних  умовах  i  прогнозованих  майбутнiх
економiчних умовах, доступну на звiтну дату. Товариство не має майна, переданого їй у заставу
як забезпечення належної їй заборгованих грошей
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, здiйснює контроль над ризиком дефiциту
грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi. Вiдповiдно до
полiтики Товариства, протягом наступних 12 мiсяцiв повинна пiдлягати погашенню не бiльше
25%  заборгованостi.  Товариство  проаналiзувало  концентрацiю  ризику  щодо  рефiнансування
своєї  заборгованостi  i  прийшло до висновку,  що вона є  низькою.  Товариство має  доступ  до
джерел фiнансування в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi,  що пiдлягає
виплатi протягом 12 мiсяцiв, за домовленiстю з поточними кредиторами можуть бути перенесенi
на бiльш пiзнi дати.



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.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Емiтент  не  має  власного  кодексу  корпоративного  управлiння.  Вiдповiдно  до  вимог  чинного
законодавства  України,  Товариство  не  зобов'язане  мати  власний  кодекс  корпоративного
управлiння.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент  користується  Принципами  корпоративного  управлiння,  затвердженими  рiшенням
НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Товариство  у  своїй  дiяльностi,  окрiм  визначених  у  Кодексi  принципiв  корпоративного
управлiння, також дотримується i наступних принципiв корпоративного управлiння:
1.клiєнто-орiєнтовнiсть;
2. професiоналiзм; 
3. командна робота спрямована на ефективнiсть та динамiку розвитку компанiї; 
4. забезпечення захисту прав споживачiв; 
5. забезпечення захисту прав i законних iнтересiв учасникiв Товариства; 
6. забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж органами управлiння Товариства; 
7.  забезпечення  прозоростi  та  своєчасностi  розкриття  належної  i  достовiрної  iнформацiї;
запобiгання конфлiктам iнтересiв. 
Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої та дiєвої системи корпоративного управлiння,
яка  базується  на  вищезазначених  принципах,  має  вплив  на  пiдвищення  її  ринкової  вартостi,
сприяє прибутковостi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню довiри з боку учасникiв, партнерiв
та покупцiв, органiв влади.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Емiтент  не  застосовує  практику  корпоративного  управлiння  понад  визначенi  законодавством
вимоги.

2)  у  разі  якщо емітент  відхиляється  від  положень кодексу  корпоративного  управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і  причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/в



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів 99,7
Опис Питання, що розглядались на загальних зборах:

1.Обрання  Лiчильної  комiсiї  загальних  зборiв,  прийняття  рiшення  про
припинення  їх  повноважень.  2.  Про  надання  повноважень  Головi  та
Секретарю загальних зборiв пiдписати протокол рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Звiт Дирекцiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Затвердження  висновкiв  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства  за  пiдсумками
перевiрки фiнансовогосподарської  дiяльностi  Товариства  за  результатами
2017  року.  6.  Затвердження  рiчного  звiту  та  рiчної  фiнансової  звiтностi
Товариства  за  2017  рiк.  7.  Затвердження  порядку  розподiлу  прибутку
Товариства  за  2017  рiк.  8.  Внесення  змiн  та  доповнень  до  Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 9. Внесення змiн та
доповнень  шляхом  затвердження  в  новiй  редакцiї  внутрiшнiх  положень
Товариства. Пропозицiй щодо змiн або доповнень до Порядку денного не
надходило.  Результати  розгляду  питань  Порядку  деного:  З  першого
питання "Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення
про припинення їх повноважень" ВИРIШИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю у
складi: Снiцар Н.В. - Голова лiчильної комiсiї. Зайва О.С. - член лiчильної
комiсiї.  Сокол  I.А.  -  член  лiчильної  комiсiї.  Припинити  повноваження
членiв  лiчильної  комiсiї  з  моменту закриття  загальних зборiв  акцiонерiв
Товариства.  З  другого  питання  "Про  надання  повноважень  Головi  та
Секретарю загальних зборiв пiдписати протокол рiчних загальних зборiв
акцiонерiв"  ВИРIШИЛИ:  Надати  повноваження  Головi  рiчних  загальних
зборiв акцiонерiв Майстренку О.В. та Секретарю рiчних загальних зборiв
акцiонерiв  Дiхтяру  В.Л.,  призначених  рiшенням  Наглядової  ради
Товариства  вiдповiдно  до  вимог  Статуту,  пiдписати  протокол  рiчних
загальних зборiв акцiонерiв. З третього питання "Звiт Дирекцiї Товариства
за  2017  рiк  та  прийняття  рiшення  за  наслiдками  його  розгляду"
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Дирекцiї Товариства за 2017 рiк. З четвертого
питання  "Звiт  Наглядової  ради  Товариства  за  2017  рiк  та  прийняття
рiшення  за  наслiдками  його  розгляду"  ВИРIШИЛИ:  Затвердити  звiт
Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. З п'ятого питання "Звiт Ревiзiйної
комiсiї  Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.  Затвердження  висновкiв  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства  за
пiдсумками  перевiрки  фiнансовогосподарської  дiяльностi  Товариства  за
результатами 2017 року"  ВИРIШИЛИ: Затвердити  звiт  Ревiзiйної  комiсiї
Товариства  за  2017  рiк  та  висновок  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства  за
пiдсумками  перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  за
результатами 2017 року. З шостого питання "Затвердження рiчного звiту та
рiчної  фiнансової  звiтностi  Товариства  за  2017  рiк"  ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
З сьомого питання "Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства



за 2017 рiк" ВИРIШИЛИ: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017
роцi у розмiрi 35 132 тис. грн., розподiлити наступним чином: - 1 756,6 тис.
грн., що становить 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017
роцi, направити на поповнення Резервного капiталу Товариства; - 33 375,4
тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у
2017  роцi,  залишити  нерозподiленим.  Дивiденди  не  нараховувати  та  не
сплачувати. З восьмого питання "Внесення змiн та доповнень до Статуту
Товариства  шляхом  затвердження  його  в  новiй  редакцiї"  ВИРIШИЛИ:
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новiй редакцiї.  Уповноважити Генерального директора Товариства
Шванца  П.  А.  пiдписати  Статут  в  новiй  редакцiї.  Уповноважити
Генерального директора Товариства Шванца П. А. забезпечити проведення
державної  реєстрацiї  Статуту  в  новiй  редакцiї.  З  дев'ятого  питання
"Внесення  змiн  та  доповнень  шляхом  затвердження  в  новiй  редакцiї
внутрiшнiх  положень  Товариства"  ВИРIШИЛИ:  Внести  змiни  та
доповнення до положень Товариства "Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про
Наглядову  раду",  "Про  Дирекцiю"  та  "Про  Ревiзiйну  комiсiю"  шляхом
затвердження їх в новiй редакцiї.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори

X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше 
(зазначити)

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 X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій

X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше 
(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X



Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства

X

Прийняття рішення про зменшення 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

(зазначити)
Змiна типу Товариства.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні

Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства 

д/в

Інше (зазначити) д/в

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: д/в

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 2
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Комiтети в складi Наглядової ради не створювались



Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової 
ради не створювались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в 
складi Наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада
Незалежний член

Так Ні
Майстренко Олександр 
Володимирович

Голова Наглядової ради X

Опис: д/в
Вдовиченко Олександр 
Григорович

Член Наглядової ради X

Опис: д/в
Скрипник Оксана 
Олександрiвна

Член Наглядової ради X

Опис: д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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

X

Інше 
(зазначити)

д/в



Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, засiдання Наглядової ради проводились. На засiданнях були прийтятi наступнi рiшення, а 
саме:
 - рiшення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, про дату, час та мiсце їх 
проведення, час та мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах, 
та iншi рiшення щодо порядку проведення загальних зборiв.
- рiшення щодо надання дозволiв на пiдписання вiд iменi ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" 
договорiв та додаткових угод на поставку продукцiї i обладнання суми яких перевищують 2,0 
млн.грн. у вiдповiдностi до положень;
- рiшення щодо надання дозволу на вчинення правочинiв;
- прийнятi рiшення та наданi дозволи на провадження господарської дiяльностi з медичної 
практики;
- наданi повноваження Генеральному Директору Товариства на укладення (пiдписання) з АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Iнтерстарч Україна" вiд iменi Товариства Додаткової угоди 
№010/56-4/866/2 до Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №010/56-4/866 вiд
20.08.2013 р., що буде укладатись з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Iнтерстарч Україна" у 
майбутньому;
- надано дозвiл на зняття з облiку та вiдчуження (реалiзацiю) транспортного засобу  -  Трактор 
колiсний ЮМЗ-6КЛ, на перереєстрацiю транспортного засобу - сiдловий тягач MAN (2013р. в 
номерний знак АА9295ОА).
- рiшення щодо припинення повноважень Генерального директора Шванца Петра 
Анатолiйовича;
- рiшення щодо обрання Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" Шмонiна Андрiя 
Володимировича термiном на 1 (один) рiк з 1 серпня 2018 р.;
- рiшення щодо припинення повноважень Генерального директора Шмонiна Андрiя 
Володимировича;
- рiшення щодо обрання Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" Iгнатова Євгена 
В'ячеславовича термiном на 1 (один) рiк з 20 грудня 2018 р.;
- рiшення щодо обрання членiв дирекцiї;
- надано дозвiл на придбання дiтям, якi випускаються з дитячих закладiв до школи 48 (сорок 
вiсiм) подарункiв на загальну суму 13381,44 грн.
- рiшення щодо покладення функцiї Аудиторського комiтету на Ревiзiйну комiсiю Товариства, 
згiдно вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 
21.12.2017 №2258, Затверджено Положення про Аудиторський комiтет Товариства.

Як 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 X
Інше 
(запишіть)

Голова Наглядової ради отримує винагороду

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки



Генеральний директор - Iгнатов Євген 
В'ячеславович
Член Дирекцiї - головний бухгалтер - Цимбал 
Тамара Григорiвна
Член Дирекцiї - головний iнженер - Пiщик 
Андрiй Володимирович
Член Дирекцiї - головний енергетик - Хрiєнко 
Вiктор Михайлович

Генеральний директор керує роботою 
Дирекцiї Товариства: 1) здiйснює оперативне 
керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю 
Товариства, фiлiй, представництв, всiх 
структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до 
рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради 
Товариства та Дирекцiї Товариства; 2) на 
виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства, Дирекцiї 
Товариства, а також в процесi господарської 
дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi 
розпорядчi акти, якi є 22 обов'язковими для 
виконання всiма працiвниками Товариства; 3) 
розпоряджається майном Товариства, 
включаючи кошти, з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Статутом; 4) без 
довiреностi дiє вiд iменi Товариства, 
представляє його в усiх українських та 
iноземних установах, пiдприємствах i 
органiзацiях; 5) укладає рiзного роду угоди та 
iншi юридичнi акти в межах своїх 
повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в 
банках поточнi та iншi рахунки Товариства; 6)
має право укладати господарськi угоди (крiм 
угод, передбачених наступним абзацом) у 
розмiрi, що не перевищує 2 000 000 (два 
мiльйони ) грн. 00 (нуль) коп. - при цьому 
Генеральний директор чи особа яка його 
замiщує чи дiє за його дорученням не має 
права одночасно чи протягом 3 (трьох) мiсяцiв
без погодження iз Наглядовою Радою 
Товариства укладати угоди (в тому числi й 
зовнiшньоекономiчнi) з однiєю i тiєю ж 
фiрмою у розмiрi, що сукупно перевищує 2 
000 000 (два мiльйони ) грн. 00 (нуль) коп.; 7) 
за попереднiм письмовим погодженням 
Наглядової ради Товариства укладає 
зовнiшньоекономiчнi угоди, угоди про 
вiдчуження, заставу, оренду нерухомого 
майна та основних засобiв Товариства, 
незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи 
основних засобiв, а також кредитнi договори 
та договори позики незалежно вiд суми 
кредиту та/або позики i вартостi майна, що 
має бути передане в заставу для забезпечення 
повернення кредиту або позики. 8) вирiшує 
питання збереження та ефективного 
використання майна Товариства; 9) складає 
фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє 
виконання; 10) визначає принципи 
цiноутворення i маркетингової полiтики 



Товариства; 11) контролює дiяльнiсть фiлiй i 
представництв Товариства; 12) затверджує 
функцiї вiддiлiв та служб Товариства; 13) 
одноособово розподiляє функцiї мiж членами 
Дирекцiї та iншими працiвниками Товариства;
14) органiзовує впровадження у виробництво 
нової технiки i прогресивних методiв 
господарювання, створює органiзацiйнi i 
економiчнi передумови для 
високопродуктивної працi Товариства; 15) 
органiзовує виконання виробничих програм, 
договiрних та iнших зобов'язань Товариства; 
16) контролює режим працi i вiдпочинку 
персоналу Товариства; 17) укладає вiд iменi 
Товариства колективний договiр; 18) 
затверджує штатний розклад Товариства; 19) 
у встановленому чинним законодавством 
України порядку укладає i припиняє 
iндивiдуальнi трудовi договори з 
працiвниками Товариства, його фiлiй i 
представництв; встановляє умови оплати 
працi; 20) застосовує до працiвникiв заходи 
заохочення i стягнення; 21) направляє 
працiвникiв Товариства у вiдрядження на iншi
пiдприємства та органiзацiї; 22) бере участь у 
реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання 
персоналу Товариства; 23) налагоджує 
юридичне, економiчне, бухгалтерське та 
iнформацiйне забезпечення дiяльностi 
Товариства; 24) органiзує пiдготовку 
матерiалiв i пропозицiй для розгляду 
Загальними зборами та Наглядовою радою 
Товариства; 25) звiтує перед Загальними 
зборами та Наглядовою радою Товариства з 
питань дiяльностi Дирекцiї Товариства; 26) 
забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
27) забезпечує виконання заходiв 
протипожежної безпеки; 28) органiзує 
виконання екологiчних програм; 29) здiйснює 
iншi дiї, необхiднi для досягнення мети 
дiяльностi Товариство в межах своєї 
компетенцiї.
До функцiональних обов'язкiв Члена дирекцiї 
- головного бухгалтера належить: вирiшення 
питань, пов'язаних з органiзацiєю 
фiнансування та кредитування, розрахункiв, 
облiку та звiтностi, оплати працi працiвникiв 
Товариства, питань щодо ефективного 
витрачання коштiв; участь у розробцi заходiв 
по основних напрямках дiяльностi 
Товариства, визначених Загальними зборами 



Товариства та Наглядовою Радою Товариства; 
участь у розробцi оперативних планiв 
дiяльностi Товариства та iн. Посадовi 
обов'язки: забезпечення дотримання на 
пiдприємствi встановлених єдиних 
методологiчних засад бухгалтерського облiку, 
складання i подання у встановленi строки 
фiнансової звiтностi; органiзацiя контролю за 
вiдображенням на рахунках бухгалтерського 
облiку всiх господарських операцiй.
До функцiональних обов'язкiв Члена дирекцiї 
- головного iнженера належить: здiйснення 
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, 
органiзацiя виконання рiшень Загальних 
зборiв акцiонерiв, затвердження кошторисiв 
витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку 
Товариства, розробка заходiв по основних 
напрямках дiяльностi Товариства, визначених 
Загальними зборами акцiонерiв та 
Наглядовою Радою Товариства, розробка та 
затвердження оперативних планiв дiяльностi 
Товариства вирiшення питань поточного 
керiвництва роботою внутрiшнiх пiдроздiлiв, 
забезпечення пiдготовки управлiнських 
рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-
функцiональної структури управлiння 
Товариства.
До функцiональних обов'язкiв Члена дирекцiї 
- головного енергетика належить: органiзацiя 
виконання рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв: участь у розробцi заходiв по 
основних напрямках дiяльностi Товариства, 
визначених Загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою Радою Товариства; участь у 
розробцi та затвердженнi оперативних планiв 
Товариства; вирiшення питань органiзацiї 
виробництва, реалiзацiї iнвестицiйної, 
технiчної полiтики, ефективного витрачання 
коштiв, рацiональне використання та 
зменшення витрат теплоенергоресурсiв, 
визначення заходiв по пiдвищенню 
ефективностi господарської дiяльностi 
Товариства.

Опис Засiдання виконавчого органу проводяться на 
регулярнiй основi. Рiшення приймаються 
колегiально. Рiшення виконавчого органу 
стосуються поточних виробничих питань 
пiдприємства.

Примітки
Примiтка до роздiлу "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння



ризиками емiтента": 
Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi 
приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, 
органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Також здiйснення 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi є функцiями створеної на Товариствi Ревiзiйної 
комiсiї. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм 
контролем з боку Наглядової ради. 
Ревiзiйна комiсiя проводить внутрiшнiй аудит вiдповiдно до затвердженого плану роботи та 
процедурами. Процедури, зокрема, передбачають аналiз звiтiв про обсяги реалiзацiї, вiдомостей 
про кiлькiсть товарних запасiв, звiтiв про результати дiяльностi. Результати надаються 
Наглядовiй радi та висвiтлюються на Загальних зборах акцiонерiв. 
Чинники ризику, що пов'язанi з викривлення внаслiдок незаконного привласнення активiв 
нiвелюються: 
- застосованими методами контролю над активами (система охорона, вiдеоспостереження, 
система пропускiв та перевiрок працiвникiв при перемiщеннi за межi комбiнату тощо), 
- належним розподiлом обов'язкiв та проведенням незалежних перевiрок (показникiв дiяльностi, 
iнвентаризацiй тощо), 
- належним наглядом керiвництва за працiвниками, вiдповiдальними за активами, вiдповiдним 
пiдбором кандидатiв на посади з доступом до активiв, 
- належним облiком активiв, впровадженою системою надання дозволiв i затвердження 
господарських операцiй тощо; 
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю,
включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, 
ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих 
записiв тощо.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних 
елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з 
урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, 
встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, 
монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю). 
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння 
операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства.  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  2

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
збори

акціонерів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете



нції
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 так ні 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 Ні

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)
Положення про облiкову полiтику, положення про пiдвищення 
квалiфiкацiї спiвробiтникiв.



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного

товариства

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Інформаці
я

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
Національ
ної комісії
з цінних

паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів

або через
особу, яка
провадить
діяльність

з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформації
від імені

учасників
фондового

ринку

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

акціонер
а

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-
сторінці

акціонерн
ого

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

так так так так так

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше 
(зазначити)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє?

Так Ні
З власної ініціативи 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 
відсотками голосів

X

Інше 
(зазначити)

д/в

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та

громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)



банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

1 ПАТ "Закритий недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний фонд

"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ"

33549199 98,823434

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість

акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

517 171 236 4 542 934 Право участi та голосування за
акцiями обмежено згiдно пункту 10

роздiлу VI Закону України "Про
депозитарну систему України"

13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Члени  Наглядової  ради  обираються  Загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства  простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй, в порядку, передбаченому чинним законодавством України,
Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. У разi якщо членом Наглядової ради
Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така
особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або
члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має
права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства Особи, обранi членами
Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Голова Наглядової  ради Товариства  обирається членами Наглядової  ради з  їх  числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Строк  повноважень  членiв  Наглядової  ради  становить  3  (три)  роки.  У  разi,  якщо  пiсля
закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин
не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв  Наглядової  ради
продовжуються  до  моменту  ухвалення  Загальними  зборами  вiдповiдного  рiшення.  Загальнi
збори можуть в будь-який момент прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв  Наглядової  ради.  Без  рiшення  Загальних зборiв  повноваження  члена Наглядової  ради
припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два
тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi,  визнання
його  недiєздатним,  обмежено  дiєздатним,  безвiсно вiдсутнiм,  померлим;  5)  у  разi  отримання
Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником
акцiонера; 6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради



-  незалежного  директора  щодо  невiдповiдностi  вимогам  щодо  незалежностi,  встановлених
чинним законодавством України.
Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рiк. Дирекцiю
Товариства  очолює  Генеральний  Директор,  який  обирається  Наглядовою  радою  Товариства
строком  на  1  (один)  рiк  з  числа  членiв  Дирекцiї  Товариства,  обраних  Наглядовою  радою
Товариства. Повноваження Генерального Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради
з одночасним прийняттям рiшення про призначення Генерального Директора Товариства  або
особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме  його  повноваження.  Перший  Заступник  Генерального
Директора обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рiк з  числа членiв
Дирекцiї Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства.
Для  проведення  перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  Загальнi  збори
обирають  Ревiзiйну  комiсiю.  Ревiзiйна  комiсiя  складається  з  3  (трьох)  осiб,  якi  обираються
Загальними  зборами  строком  на  3  (три)  роки.  Голова  Ревiзiйної  комiсiї  обирається  членами
Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами.
Iнформацiя  про  будь-якi  винагороди  або  компенсацiї,  якi  мають  бути  виплаченi  посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення: для приватних акцiонерних товариств ця iнформацiя не
розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради: 
1)  органiзовує  роботу  Наглядової  ради  та  здiйснює  контроль  за  реалiзацiєю  плану  роботи,
затвердженого Наглядової ради; 2) координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та
головує  на  них,  затверджує  порядок  денний  засiдань  Наглядової  ради,  органiзовує  ведення
протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами
управлiння Товариства,  з  державними i  громадськими органами,  будь-якими пiдприємствами,
органiзацiями,  установами  та  громадянами;  4)  готує  доповiдь  та  звiтує  перед  Загальними
зборами  про  дiяльнiсть  Наглядової  ради,  загальний  стан  Товариства  та  вжитi  нею  заходи,
спрямованi на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами
та  посадовими  особами  Товариства;  6)  здiйснює  iншi  функцiї,  необхiднi  для  органiзацiї
дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не
перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi
за  подiбних  обставин;  2)  керуватися  у  своїй  дiяльностi  чинним  законодавством  України,
Статутом, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)
виконувати  рiшення,  прийнятi  Загальними  зборами  та  Наглядової  радою;  4)  особисто  брати
участь  у  рiчних  та  позачергових  Загальних  зборах,  засiданнях  Наглядової  ради.  Завчасно
повiдомляти  про  неможливiсть  участi  у  Загальних  зборах  та  засiданнях  Наглядової  ради  iз
зазначенням  причини  вiдсутностi;  5)  дотримуватися  встановлених  у  Товариствi  правил  та
процедур щодо вчинення правочинiв; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних  iз  режимом обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з  обмеженим  доступом.  Не
розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй
члена  Наглядової  ради,  особам,  якi  не  мають  доступу  до  такої  iнформацiї,  а  також
використовувати  її  у  своїх  iнтересах  або  в  iнтересах  третiх  осiб;  7)  своєчасно  надавати
Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства; 8) захищати права акцiонерiв, визначенi чинним законодавством України i Статутом
Товариства; 9) вести роз'яснювальну роботу серед робiтникiв Товариства i акцiонерiв з питань
дiяльностi Товариства. 10) виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради не може
передавати власнi повноваження iншiй особi. 
До компетенцiї Наглядової ради належить:



1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю  Товариства;  2)  пiдготовка  i  затвердження  проекту  порядку  денного  та  порядку
денного  Загальних  зборiв,  прийняття  рiшення  про  дату  їх  проведення  та  про  включення
пропозицiй до проекту порядку денного,  крiм  випадкiв  скликання  акцiонерами позачергових
Загальних  зборiв;  3)  прийняття  рiшення  про  проведення  рiчних  (чергових)  та  позачергових
Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття
рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) затвердження
ринкової  вартостi  майна  (включно  з  цiнними  паперами)  у  випадках,  передбачених  чинним
законодавством  України;  8)  обрання  та  припинення  повноважень  Генерального  Директора,
першого Заступника Генерального Директора, членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов
трудових  контрактiв,  якi  укладатимуться  з  Генеральним  Директором,  першим  Заступником
Генерального Директора, членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10)
прийняття  рiшення  про  вiдсторонення  Генерального  Директора  Товариства  вiд  здiйснення
повноважень  та  обрання  особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме  повноваження  Генерального
Директора Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв
Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення
умов  договору,  що  укладатиметься  з  ним,  18  встановлення  розмiру  оплати  його  послуг.  14)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку
акцiонерiв,  якi  мають бути повiдомленi  про проведення Загальних зборiв  та мають право на
участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення),
участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших
юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв
до  статутних  капiталiв  юридичних  осiб,  про  затвердження  статутiв  (iнших  установчих
документiв)  дочiрнiх  пiдприємств  (товариств)  та  iнших  юридичних  осiб,  частками  (акцiями,
паями)  у  статутному  капiталi  яких  володiє  Товариство,  а  також  про  вихiд  Товариства  з
юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), про створення та припинення
(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства,
про  затвердження  положень  про  фiлiї,  представництва  та  iншi  вiдокремленi  (структурнi)
пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених  (структурних)  пiдроздiлiв  Товариства;  17)  вирiшення  питань,  вiднесених  до
компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;  18)  прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних  правочинiв  та  правочинiв,  щодо  вчинення  яких  є  заiнтересованiсть,  у  випадках,
передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача
майна  Товариства  та  затвердження  умов  договору,  що  укладатиметься  з  ним,  встановлення
розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи
та затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою, встановлення
розмiру  оплати  послуг  депозитарної  установи;  22)  надсилання  пропозицiй  акцiонерам  про
придбання  належних  їм  простих  акцiй  особою  особами,  що  дiють  спiльно),  яка  придбала
контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 24)
приймає  рiшення  про  участь  в  iнших  господарських  товариствах,  об'єднаннях,  асоцiацiях,
визначає  розмiр  внеску  до  статутних  капiталiв  цих  товариств,  об'єднань,  асоцiацiй  та  склад
майна  та  коштiв,  що  передаються  до  них  в  рахунок  оплати  акцiй  (часток,  паїв),  надає
Генеральному Директору Товариства,  Першому заступнику Генерального Директора чи особi,
що дiє за належним чином оформленою довiренiстю, повноваження щодо участi в установчих
зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;



25)  попередньо  розглядає  i  погоджує  умови  господарських  угод  (крiм  угод,  передбачених
наступним абзацом), укладених на суму, що перевищує 2 000 000 (два мiльйони ) грн. 00 (нуль)
коп. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою Радою Товариства
Генеральний  Директор,  Перший  заступник  Генерального  Директора  чи  особа,  що  дiє  за
належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди;
26)  попередньо  розглядає  умови  i  надає  дозвiл  на  укладання  Дирекцiєю  Товариства
зовнiшньоекономiчних  угод,  угод  про  вiдчуження,  заставу  та  оренду  нерухомого  майна  та
основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а
також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/ або
позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Без  попереднього  письмового  погодження  таких  договорiв  Наглядовою  Радою  Товариства
Генеральний  Директор,  Перший  заступник  Генерального  Директора  чи  особа,  що  дiє  за
належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди;
27) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування.

Дирекцiя вирiшує питання дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї. Дирекцiю очолює
Генеральний директор.
Генеральний  Директор  органiзовує  роботу  Дирекцiї,  скликає  засiдання,  забезпечує  ведення
протоколiв засiдань. Генеральний Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
вiдповiдно  до  рiшень  Дирекцiї,  в  тому  числi  представляти  iнтереси  Товариства,  вчиняти
правочини  вiд  iменi  Товариства,  видавати  накази  та  давати  розпорядження,  обов'язковi  для
виконання всiма працiвниками Товариства.

Члени Дирекцiї вирiшують наступнi питання дiяльностi Товариства: 
1)  органiзацiя  виконання  рiшень  Загальних  зборiв  та  Наглядової  ради;  2)  затвердження
кошторисiв витрат,  що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства; 3) розробка заходiв  за
основними напрямками дiяльностi Товариства, визначеними Загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою  радою  Товариства;  4)  розробка  та  затвердження  оперативних  планiв  дiяльностi
Товариства;  5)  вирiшення  питань  органiзацiї  виробництва,  постачання,  збуту,  фiнансування,
кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi,
оплати  працi  працiвникiв  Товариства,  його  фiлiй,  представництв,  реалiзацiї  6)  iнвестицiйної
технiчної  та  цiнової  полiтики,  ефективного  витрачання  коштiв,  трудового  розпорядку  та
внутрiшнього  контролю;  7)  вирiшення  питань  поточного  керiвництва  роботою  внутрiшнiх
структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв; 8) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень
всiх  пiдроздiлiв  лiнiйно-функцiональної  структури  управлiння  Товариством;  9)  розгляд
матерiалiв  перевiрок  та  ревiзiй,  а  також  звiтiв  керiвникiв  фiлiй,  представництв;  10)  аналiз
квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення
заходiв  щодо пiдвищення  ефективностi  господарської  дiяльностi;  11)  об?рунтування  порядку
розподiлу  прибутку  та  заходiв  щодо  покриття  збиткiв;  12)  пiдготовка  пропозицiй  щодо
визначення розмiру дивiдендiв; 13) розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до
Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 14) внесення пропозицiй про створення,
реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi; 15) розробка
пропозицiй  про  придбання  та  вiдчуження  цiнних  паперiв,  в  тому  числi  iнших  акцiонерних
товариств; 16) пiдготовка питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв; 17) здiйснення
пiдготовки  рiчних  (чергових)  та  позачергових  Загальних  зборiв,  включаючи  пiдготовку
необхiдних  документiв  i  пропозицiй;  18)  вирiшення  iнших  питань,  згiдно  з  чинним
законодавством України та Статутом Товариства.
До повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдноситься: 1) проводити плановi та позаплановi перевiрки
фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства;  2)  проводити  перевiрки  рiчного  звiту  про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Дирекцiєю Загальним зборам; 3)
своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Дирекцiї



та  iнiцiатору  проведення  позапланової  перевiрки;  4)  розглядати  кошториси  витрат  та  плани
Товариства;  5) надавати висновки щодо рiчної фiнансової  звiтностi  з поданням їх на розгляд
Наглядової ради. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати рiчну
фiнансову  звiтнiсть;  6)  доповiдати  Загальним  зборам  та  Наглядовiй  радi  про  результати
проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 7) негайно iнформувати Наглядову раду
та  Дирекцiю  про  факти  шахрайства  та  зловживань,  якi  виявленi  пiд  час  перевiрок;  8)
здiйснювати контроль  за  усуненням виявлених пiд  час  перевiрок недолiкiв  i  порушень та  за
виконанням  пропозицiй  Ревiзiйної  комiсiї  щодо  їх  усунення;  9)  вимагати  позачергового
скликання  Загальних  зборiв  у  разi  виникнення  загрози  суттєвим  iнтересам  Товариства  або
виявлення  зловживань  посадовими  особами  органiв  управлiння  Товариства;  10)  повiдомляти
Загальнi збори або Наглядову раду, якщо перевiрка була iнiцiйована останньою, про всi виявленi
у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 3.3. Члени
Ревiзiйної  комiсiї  зобов'язанi:  1)  брати  участь  у  перевiрках  та  засiданнях  Ревiзiйної  комiсiї.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз
зазначенням  причини  вiдсутностi;  2)  дотримуватися  всiх  встановлених  у  Товариствi  правил,
пов'язаних  з  режимом  обiгу,  безпеки  та  збереження  iнформацiї  з  обмеженим  доступом.  Не
розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй
члена  Ревiзiйної  комiсiї,  особам,  якi  не  мають  доступу  до  такої  iнформацiї,  а  також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй
комiсiї, Дирекцiї, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Управлiнський персонал  Товариства  несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю,  пiдготовлену
станом на 31.12.2018 та за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Iнша iнформацiя, отримана на
дату цього звiту аудитора, складається з: 
- iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента ПРАТ "Днiпровський КПК" за 2018 рiк,
складеного вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV
вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями), та з врахуванням вимог щодо складання рiчного
звiту емiтента вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого Рiшенням  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд
03.12.2013 р. (iз змiнами та доповненнями);
- Звiту керiвництва (звiту управлiння), складеного на виконання ст. 11 Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р.(iз змiнами та
доповненнями) з урахуванням вимог щодо його складання вiдповiдно до ст. 40 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями)
та Положення про розкриття iнформацiї  емiтентами цiнних паперiв,  затвердженого Рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 р. (iз змiнами та
доповненнями).
Наша думка щодо фiнансової звiтностi Товариства не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку щодо
Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента та Звiту
керiвництва  (звiту  управлiння)  за  2018  рiк  викладено  в  роздiлi  "Звiт  щодо  вимог  iнших
законодавчих i нормативних актiв".

У  зв'язку  з  нашим  аудитом  фiнансової  звiтностi  нашою  вiдповiдальнiстю  є  ознайомитися  з
вищевказаною iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю i  фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,  отриманими пiд  час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на
основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої



iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно було б включити до
звiту.
Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог ст.40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями) стосовно
перевiрки положень Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк, який є складовою частиною
Звiту керiвництва (звiту управлiння) ПРАТ "Днiпровський КПК".
1. Нами  перевiрено  iнформацiю,  зазначену  емiтентом  щодо  застосування  кодексу
корпоративного управлiння, iнформацiю щодо проведення загальних зборiв та опису прийнятих
на  зборах  рiшень,  iнформацiю  про  склад  наглядової  ради  та  виконавчого  органу  ПРАТ
"Днiпровський КПК", про проведенi засiдання наглядової ради iз загальним описом прийнятих
рiшень. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi законодавчим вимогам, встановленим
щодо  розкриття  такої  iнформацiї,  та  фактiв  суттєвих  викривлень  зазначеної  iнформацiї
фактичним  обставинам,  протокольним  рiшенням,  статутним  та  розпорядчим  документам
Товариства, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.
2. На  думку  аудитора  опис  основних  характеристик  систем  внутрiшнього  контролю  та
управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй  емiтента,  iнформацiю  про  будь-якi  обмеження  прав  участi  та  голосування  акцiонерiв
(учасникiв)  на  загальних  зборах емiтента,   наведено  в  усiх  суттєвих  аспектах вiдповiдно до
фактичних обставин та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями).
3. На думку аудитора, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,
повноважень  посадових  осiб  емiтента  наведено  в  усiх  суттєвих  аспектах  вiдповiдно  до
Статутних та регламентних документiв ПРАТ "Днiпровський КПК" та вимог пп.5-9 частини 3 ст.
ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз
змiнами та доповненнями).

Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою, тому ця iнформацiя не надається.



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Місцезнаходження
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
КОРОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД  
"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ"

33549199 04176, Україна, д/в р-
н, м. Київ, вул. 
Електрикiв, 29

511 086 378 98,823434 511 086 378 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні
д/в 0 0 0 0

Усього 511 086 378 98,823434 511 086 378 0



X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій

(шт.)
Номінальна

вартість (грн)
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до
біржового реєстру

 Акцiї простi iменнi 517 171 236 0,25 Вiдповiдно до Статуту Товариства: 
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику -

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на: 1) участь в управлiннi

Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у
разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або
вартостi частини майна Товариства; 4) отримання

iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; 5)
вiдчуження належних їм акцiї без згоди iнших

акцiонерiв та Товариства. Акцiонери Товариства мають
право укласти мiж собою договiр, за яким на

акцiонерiв, якi уклали такий договiр, покладаються
додатковi обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у

Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть їх
недотримання. Такий договiр укладається в письмовiй
формi у порядку, визначеному чинним законодавством

України. Кожний акцiонер Товариства має
ознайомлення з документами Товариства,

передбаченими чинним законодавством України.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть
мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством

України.
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися
вимог цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв

Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв,
iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої

зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi
з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в

порядку та засобами, що передбаченi чинним
законодавством України та договором купiвлi-продажу

акцiй; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки,
встановленi чинним законодавством України.

Публiчна пропозицiя акцiй вiдсутня.
Допуску до торгiв на фондовiй бiржi в

частинi включення до бiржового
реєстру протягом звiтного перiоду не

вiдбувалося.

Примітки:

д/в





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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.12.2010 1210/1/10 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

України

UA4000107684 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,25 517 171 2
36

129 292 809 100

Опис
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках вiдсутня. Факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового
реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Додаткових емiсiй акцiй у звiтному перiодi не було.



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
усього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду
1. Виробничого призначення: 578 480 641 725 0 0 578 480 641 725
  будівлі та споруди 203 257 224 304 0 0 203 257 224 304
  машини та обладнання 360 149 388 438 0 0 360 149 388 438
  транспортні засоби 11 860 22 815 0 0 11 860 22 815
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 3 214 6 168 0 0 3 214 6 168
2. Невиробничого 
призначення:

3 365 2 709 0 0 3 365 2 709

  будівлі та споруди 2 768 2 512 0 0 2 768 2 512
  машини та обладнання 32 15 0 0 32 15
  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 565 182 0 0 565 182
Усього 581 845 644 434 0 0 581 845 644 434

Опис

Основнi  засоби  за  кожною  основною  групою  використовуються  за
своїм  прямим  призначенням.  Первiсна  вартiсть  основних  засобiв  на
кiнець 2018 року становить 1 089 969 тис.грн. Ступiнь зносу основних
засобiв - 41%. Сума нарахованого зносу за 2018 рiк становить 77 924
тис.грн. Обмежень на використання майна немає.
Полiтика фiнансування й плани придбання основних засобiв:
Пiдприємство в полiтицi фiнансування витрат на придбання основних
засобiв  намагається  дотримуватися  освоєння  за  рахунок  власних
коштiв. В 2018 роцi, як i за попереднiй перiод, рух грошових коштiв вiд
операцiйної дiяльностi є позитивним. За 2018 рiк Товариство витратило
майже 60  млн.грн. на придбання та полiпшення необоротних активiв.
Щодо  планiв  на  найближчий  термiн,  то  планується  завершити
реконструкцiю  цеху  сировини  з  встановленням  нового  обладнання
(зернокомплекс); технiчне переоснащення дiльницi замочування зерна
кукурудзи в крохмальному цеху; реконструкцiя дiльницi сушки сухого
крохмалю; реконструкцiя сушильного вiддiлення цеху кормiв та олiї iз
встановленням  нової  парової  сушарки  глютену;  будiвцтво  складу
готової  продукцiї,  будiвництво  цеху  з  виробництва  модифiкованого
крохмалю, реконструкцiя цеху патоки з установкою нового обладнання
для сушки патоки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

522 436 453 219

Статутний капітал (тис.грн) 129 293 129 293
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

129 293 129 293

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 31.12.2018 року складає 522 436 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 та забезпечення емітента



Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
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 29 657 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 41 666 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 813 296 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1 884 619 X X
Опис Станом на  31.12.2018 р.  у  Емiтента  вiдсутнi  кредити банку.

Емiтент  не  має  зобов'язань  за  цiнними  паперами  (в  т.ч.  за
облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами
ФОН, векселями та похiдними цiнними паперами). Товариство
не  має  зобов'язань  за  фiнансовими  iнвестицiями  в
корпоративнi права . Податковi зобов'язання включають: суму
розрахункового  вiдстроченого  податкового  зобов'язання  -  25
363 тис.грн.;  поточнi зобов'язання з податку на прибуток - 2
890  тис.грн.;  поточнi  зобов'язання  по  податку  на  доходи
фiзичних осiб - 1 223 тис.грн.;  поточнi зобов'язання по сплатi
воєнного збору - 102 тис.грн.; поточнi зобов'язання по податку
на землю, воднi ресурси, податку на нерухомiсть - 79 тис.грн.
Iншi  зобов'язання  та  забезпечення  включають:  довгостроковi
забезпечення  -  7779  тис.грн.;  суми  поточних  зобов'язань  за
соцiальними  внесками,  заробiтною  платою  -  6  590  тис.грн;
поточну  кредиторську  заборгованiсть  за  товари,  роботи,
послуги, за одержаними авансами - 76 063 тис.грн.;  поточну
кредиторську  заборгованiсть  по  розрахунках  з  пов'язаними
особами  -  1  672  929  тис.грн;  розрахунки  за  податковим
кредитом - 49 643 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами
та за виконавчими листами та iн. - 41 958 тис.грн. Зменшення
суми  довгострокових  зобов'язань  Товариства  станом  на
31.12.2018 р. в порiвняннi с даними на початок року вiдбулося
на  19%  внаслiдок  погашення   валютного  довгострокового
банкiвського кредиту.  Збiльшення суми поточних зобов'язань
станом на 31.12.2018 р. в порiвняннi за даними на 01.01.2018 р.
вiдбулося, в основному, за рахунок збiльшення суми поточних
зобов'язань за отриманими вiд покупцiв авансами, 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 31.12.2018 р. вiдсутня.



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основні
види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Патока

(послуги з
переробки)

80929 182102,7 31,7 205 1769,7 1

2 Крохмаль
(послуги з
переробки)

72810 223536,9 38,9 15403 112026,4 75

3 Корма
(послуги з
переробки)

39315 100610,1 17,5 0 0 0

4 Глютен
(послуги з
переробки)

7469 30687,9 5,3 790 12620,2 8



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції

(у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 63,8
2 Витрати на оплату працi 13
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2,9
4 Амортизацiя 11,2
5 Iншi операцiйнi витрати 9,1

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул.

Тропiнiна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

д/в

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю
Опис Емiтент  користується  послугами  ПАТ

"НДУ"  як  Центрального  депозитарiю
України,  де  розмiщено  глобальний
сертифiкат  цiнних  паперiв  ПрАТ
"ДНIПРОВСЬКИЙ  КПК".  Договiр  з
емiтентом  -  Е-2659  вiд  27.12.2010р.
Згiдно ст.16 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" професiйна
дiяльнiсть  Центрального  депозитарiю
цiнних паперiв проводиться на пiдставi
правил  Центрального   депозитарiю
цiнних  паперiв,  зареєстрованих
Нацiональною  комiсiєю  з  цiнних
паперiв  та  фондового  ринку  в
установленому  законодавством
порядку.  Професiйна  дiяльнiсть  на
фондовому  ринку  Центральним
депозитарiєм  не  потребує  отримання
лiцензiї,  що  видається  Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-
IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою



відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 32241880
Місцезнаходження 49101, Україна, Дніпропетровська обл.,

д/в р-н, м. Днiпро, пр. Пушкiна,
буд.25/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

3094

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон (056) 745-12-88
Факс (056) 745-12-88
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис У  звiтному  перiодi  ТОВ  Аудиторська

фiрма "Аудит-Iнвест" надавало послуги
Емiтенту  щодо  проведення
аудиторської  перевiрки  фiнансової
звiтностi Емiтента за 2017 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ай Бi Кепiтал"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 39650290
Місцезнаходження 01015, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул.

Лаврська, буд.16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Рiшення №1114

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.07.2015
Міжміський код та телефон (044) 351-79-19
Факс (044) 351-79-19
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис ТОВ  "Ай  Бi  Кепiтал"  надає  Емiтенту

депозитарнi послуги щодо операцїй за
рахунком у цiнних паперах на пiдставi
договору  з  емiтентом  №10-Е  вiд
19.11.2015р.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ 
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00383372

Територія Дніпропетровська область, смт Днiпровське за КОАТУУ 1221055400
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Виробництво крохмалів та крохмальних 
продуктів

за КВЕД 10.62



Середня кількість працівників: 768
Адреса, телефон: 51650 смт. Днiпровське, вул. Олександра Островського, б.11, (05658) 47-120
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 0 0
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 532 407 926 673
Основні засоби 1010 581 845 644 434
    первісна вартість 1011 954 041 1 089 969
    знос 1012 ( 372 196 ) ( 445 535 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1 114 252 1 571 107
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 249 467 323 148
Виробничі запаси 1101 231 990 318 336
Незавершене виробництво 1102 3 506 1 619
Готова продукція 1103 13 893 3 193
Товари 1104 78 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 1125 39 975 9 095



послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 157 966 217 129
    з бюджетом 1135 20 999 35 272
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 7 053 2 824
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 326 475
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 266 312
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 862 65
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 162 168 247 550
Усього за розділом II 1195 639 082 835 870
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 0 78

Баланс 1300 1 753 334 2 407 055

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 129 293 129 293
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 3 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 11 343 13 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 312 580 380 043
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 453 219 522 436
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 26 501 25 363
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 4 730 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 8 237 7 779
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0



у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 39 468 33 142
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 80 0
    товари, роботи, послуги 1615 66 640 76 020
    розрахунками з бюджетом 1620 4 580 4 294
    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 442 2 890
    розрахунками зі страхування 1625 1 100 1 455
    розрахунками з оплати праці 1630 3 765 5 135
    одержаними авансами 1635 113 43
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 1 146 186 1 672 929
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 38 183 91 601
Усього за розділом IІІ 1695 1 260 647 1 851 477
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1 753 334 2 407 055

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi надаються окремо.

Керівник Iгнатов Євген В'ячеславович

Головний бухгалтер Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ 
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00383372

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік
Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період



попереднього
року

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

2000 773 275 760 360

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 ( 608 207 ) ( 609 800 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 165 068 150 560

    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 20 289 21 618
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

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 29 565 ) ( 26 642 )
Витрати на збут 2150 ( 45 539 ) ( 53 637 )
Інші операційні витрати 2180 ( 17 103 ) ( 38 371 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 93 150 53 528

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 175 2
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 267 ) ( 1 305 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 7 149 ) ( 9 251 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 85 909 42 974

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16 692 -7 842
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат: 2350 69 217 35 132



    прибуток
    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
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 3 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 69 220 35 132

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 441 281 454 313
Витрати на оплату праці 2505 89 815 81 006
Відрахування на соціальні заходи 2510 20 037 18 761
Амортизація 2515 77 591 71 763
Інші операційні витрати 2520 62 706 84 992
Разом 2550 691 430 710 835

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 517 171 236 517 171 236
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 517 171 236 517 171 236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,133840 0,067930
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,133840 0,067930

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi надаються окремо.

Керівник Iгнатов Євген В'ячеславович

Головний бухгалтер Цимбал Тамара Григорiвна

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ 

за ЄДРПОУ 00383372



КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 247 947 280 121
Повернення податків і зборів 3005 0 34 746
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 34 746
Цільового фінансування 3010 835 1 018
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 448 712 1 173 210
Надходження від повернення авансів 3020 24 615 1 661
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 31 2

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 0
Надходження від операційної оренди 3040 9 185 1 623
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 503 13 682
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 275 659 ) ( 12 845 )
Праці 3105 ( 71 543 ) ( 64 214 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20 778 ) ( 19 192 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 56 529 ) ( 82 852 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 18 404 ) ( 7 513 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 17 707 ) ( 56 316 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 20 418 ) ( 19 023 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 008 386 ) ( 823 173 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 256 611 ) ( 163 976 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2 254 ) ( 3 970 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 40 073 335 841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 1 685
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 ( 59 742 ) ( 337 794 )
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 -59 742 -336 109
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 62 563
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 339 696 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 4 698 ) ( 60 091 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 88 ) ( 1 305 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 101 ) ( 108 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 315 482 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 19 327 1 059
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -342 791
Залишок коштів на початок року 3405 266 345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 388 -870
Залишок коштів на кінець року 3415 312 266

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi надаються окремо.

Керівник Iгнатов Євген В'ячеславович

Головний бухгалтер Цимбал Тамара Григорiвна

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 
КОМБIНАТ"

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4





Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений

1 2 3 4 5 6 7
Залишок на початок року 4000 129 293 0 3 11 343 312 580
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 129 293 0 3 11 343 312 580

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 69 217

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 -3 0 3

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 -3 0 3
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 1 757 -1 757

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0



Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 0 -3 1 757 67 463
Залишок на кінець року 4300 129 293 0 0 13 100 380 043

Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi надаються окремо.

Керівник Iгнатов Євген В'ячеславович

Головний бухгалтер Цимбал Тамара Григорiвна





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

Примiтки та  iншi пояснення до фiнансової  iнформацiї  за  МСФЗ за рiк,  що завершився 2018
роком
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1 IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ  
Випуск  фiнансової  звiтностi  Приватного  акцiонерного  товариства  "Днiпровський
крохмалепатоковий  комбiнат"  за  рiк,  що  закiнчився  31  грудня  2018  року,  затверджено
керiвництвом Товариства 24.02.2019р.
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" (надалi  -  ПрАТ
"Днiпровський  КПК"  або  Компанiя)  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"  було  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.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Компанiї:  Україна, 51650, Днiпропетровська
область, Верхньоднiпровський район, смт. Днiпровське, вул. Олександра Островського, 11. 
Станом  на  31  грудня  2018  року  середня  кiлькiсть  працiвникiв  в  Компанiї   складає  768
працiвникiв (на 1 сiчня 2018 року - 799 працiвникiв).
ПрАТ "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  Компанiї  є  виробництво  крохмалю  та  крохмальних  продуктiв,  зокрема:
патоки,  крохмалю,  олiї  (див.  Примiтку  4).  Iнформацiя  щодо  вiдносин  Компанiї  з  iншими
пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 18.
2 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова  звiтнiсть  складена  вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв  фiнансової  звiтностi
("МСФЗ") в  редакцiї,  затверджених Радою з  Мiжнародних стандартiв  бухгалтерського облiку
(РМСБО),  є  звiтнiстю  загального  призначення  та  стосується  лише  одного  суб'єкта
господарювання - ПрАТ "Днiпровський КПК".
Ця  фiнансова  звiтнiсть  була  пiдготовлена  вiдповiдно  до  принципу  оцiнки  за  iсторичною
вартiстю, за виключенням запасiв, якi вiдображенi за найнижчою з двох оцiнок - собiвартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї.
Вся  фiнансова iнформацiя,  представлена  в  українських гривнях,  округляється  до найближчої
тисячi  ("тис.  грн."),  якщо  не  вказано  iнше.  В  фiнансовiй  звiтностi  наведена  порiвняльна
iнформацiя за попереднiй перiод.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати
свою дiяльнiсть  як  дiюче  пiдприємство  в  осяжному майбутньому,  що  передбачає  реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Вiдповiдно  до  офiцiйних  даних  Державної  служби  статистики  України  та  Мiнфiну
(https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/), кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний
перiод, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки не перевищує 100%, тобто вiдсутнi передумови для
виникнення питання щодо проведення перерахунку фiнансової  звiтностi  за  2017 рiк згiдно з
МСБО 29.



Економiка  України  у  2018  роцi  розвивалася  за  вiдсутностi  значних  потрясiнь.  Основними ж
змiнами, якi бiль-менш вплинули на економiчний розвиток, були наступнi.
Вперше з  моменту кризи банкiвський сектор став i  залишається  прибутковим.  Також зросли
податковi  надходження.  З  iншого  боку,  це  зростання  було  бiльше  викликано  iнфляцiйними
процесами в країнi i збiльшенням заробiтних плат. Це вплинуло на розширення податкової бази
та, вiдповiдно, податкових надходжень . 
Аналiз  даних  Держстату  України  про  динамiку  складу  ВВП,  обчисленого  за  виробничим
методом, свiдчить, що у 2018 р. зростання українського ВВП було пов'язано зi зростанням, хоча i
вельми рiзними темпами, у таких ключових сферах вiтчизняної економiки, як промисловiсть,
сiльське господарство, будiвництво, транспорт i торгiвля . Основними промисловими групами,
якi  у  2018  р.  забезпечили  процес  промислового  зростання  в  Українi,  було  виробництво
iнвестицiйних  товарiв  i  енергiї.  Зростання  вiтчизняного  аграрного  сектору  вiдбувалося  за
рахунок сiльськогосподарських пiдприємств. Загалом рушiйною силою розвитку вiтчизняного
сiльського господарства у 2018 р., як i ранiше, лишалося експортно - орiєнтоване виробництво
продукцiї рослинництва (зернових та олiйних культур) у сiльськогосподарських пiдприємствах,
особливо великих.
Українська економiка не досягла значних результатiв у 2018 роцi та залишається вразливою до
зовнiшнiх  негативних чинникiв наступних рокiв.  За  джерелами свого походження загрози та
ризики  для  розвитку  української  економiки  у  2019  р.  i  на  подальшу  перспективу  можна
роздiлити  на  внутрiшнi  й  зовнiшнi.  Хоча  найiмовiрнiше  їхнiй  вплив  на  розвиток  ситуацiї  в
Українi може поєднуватися в рiзних комбiнацiях. Ризики 2019 року:
 сповiльнення зростання ВВП 2019 року через нижчi темпи зростання свiтової економiки
та  спрямування  значних  обсягiв  коштiв  на  виплати  за  боргами.  За  консенсус-прогнозом
Мiнiстерства  економiчного  розвитку  й  торгiвлi,  зростання  ВВП  України  у  2019  р.  також
оцiнюється на рiвнi 3 %. За оцiнками НБУ, iмовiрно, що дефiцит поточного рахунку платiжного
балансу України у 2019-2020 рр. залишиться близьким до 2,5-3 % ВВП, тож пов'язанi iз цим
ризики будуть помiрними;
 пiдвищення  прискорення  iнфляцiї  через  пiдвищення  цiн  на  газ  для  населення  та
вiдповiдний перегляд тарифiв на опалення та гарячу воду. Основними чинниками, що стримують
розвиток  пiдприємств,  залишаються  занадто  високi  цiни на  енергоносiї,  а  також сировину й
матерiали;
 однiєю з головних внутрiшнiх загроз стабiльному розвитку української економiки у 2019
р.,  на думку багатьох експертiв,  буде цьогорiчний "виборчий марафон":  вибори Президента i
Верховної  Ради  України.  Передвиборча  кампанiя  може  привести  до  пiдвищення  соцiальних
стандартiв за браком достатнього економiчного зростання.  
 емiграцiя залишається однiєю з основних проблем України останнього часу;
 значний вплив на розвиток нацiональної економiки справляють очiкування пiдприємцiв.
Так, очiкується зростання обсягiв виробництва товарiв i послуг в Українi, високий рiвень дiлової
активностi,  нижча  iнфляцiя  та  посилення  девальвацiйних  процесiв.  Очiкування  населення  й
пiдприємцiв  щодо  перспектив  економiчного  розвитку  в  Українi  на  2019  р.  можна
охарактеризувати як обережно-оптимiстичнi. Це, у свою чергу, через систему зворотних зв'язкiв,
сприятиме зростанню вiтчизняної економiки в найближчiй перспективi.
 за  оцiнками фахiвцiв НБУ, зовнiшньоекономiчнi ризики для України посилилися через
уповiльнення зростання економiк країн -  торгових партнерiв,  жорсткiшi фiнансовi  умови для
бiльшостi економiк, що розвиваються, а також наслiдки торговельних воєн.
Загалом, ймовiрнi змiни внутрiшнiх та зовнiшнiх соцiально-економiчних i вiйськово-полiтичних
чинникiв дають вiдповiднi пiдстави очiкувати на вiдносно плавнi змiни в майбутнiй динамiцi
української економiки.
Керiвництво  Компанiї  вживає  необхiдних  заходiв  з  пiдтримки  стабiльного  економiчного
становища i розвитку Компанiї  в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi i в економiцi.
Зростання невизначеностi  в  напрямку подальшого розвитку подiй iснує,  але  оцiнити ступiнь



впливу на вартiсть активiв Компанiї на дату звiтностi не є можливим. Економiчна стабiльнiсть
буде в значнiй мiрi залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi здiйснюються
Урядом, i не iснує чiткої уяви, якi заходи буде ухвалювати український Уряд у зв'язку з iснуючою
економiчною ситуацiєю. 
Неможливо  оцiнити  ефект,  який  може  виявити  змiна  сценарiю  розвитку  України  внаслiдок
непередбачуваних факторiв, наприклад, у випадку масштабної росiйської вiйськової агресiї, яка
у 2019 р. за оцiнками поки що є малоймовiрною, на лiквiднiсть та дохiд Компанiї, включаючи
вплив її на операцiї зi споживачами й постачальниками. 
Пов'язана  з  економiчною ситуацiєю  потенцiйна  невизначенiсть,  безпосереднiй  вплив  якої  на
даний момент не може бути встановлено, на думку керiвництва продовжує iснувати.
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.
2.2. Огляд суттєвих положень облiкової полiтики
Облiкова  полiтика,  викладена  нижче,  послiдовно  застосовувалася  до  всiх  перiодiв,
представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Класифiкацiя  активiв  як  оборотних  i  необоротних  та  класифiкацiя  зобов'язань  як
короткострокових i довгострокових 
Компанiя  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
-  Компанiя  не  має  безумовного  права  вiдкласти  погашення  цього  зобов'язання  на  строк  як
мiнiмум дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та
зобов'язання класифiкуються у складi необоротних активiв i довгострокових зобов'язань.
Iнформацiя по сегментах
Господарський сегмент є групою активiв i операцiй, задiяних у наданнi товарiв або послуг, якi
схильнi  до  ризикiв  i  можуть  приносити  прибутки,  що  вiдрiзняються  вiд  ризикiв  i  прибуткiв
iнших господарських сегментiв.
Географiчний сегмент задiяний в наданнi товарiв або послуг в межах конкретного економiчного
середовища, якi схильнi до ризикiв i можуть приносити прибутку, що вiдрiзняються вiд ризикiв i
прибуткiв сегментiв, якi дiють в iнших економiчних умовах.
Для цiлей управлiння Компанiя видiляє наступнi основнi звiтнi операцiйнi сегмента:
- продаж крохмалю та iншої продукцiї власного виробництва,
- продаж товарiв, 
- надання послуг з переробки давальницької сировини. 
Доходами сегмента є  доходи,  якi  безпосередньо можуть  бути вiднесенi  до  дiяльностi  даного



сегмента,  тiльки  з  урахуванням продажiв  зовнiшнiм  покупцям,  без  вiднесення  операцiй  мiж
сегментами.
Витратами сегмента є витрати, якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до дiяльностi даного
сегмента  -  собiвартiсть  продукцiї  i  послуг.  У  собiвартiсть  послуг  включається  сума  прямих
витрат,  понесених  при  переробцi  давальницької  сировини  (матерiали,  заробiтна  плата
робiтниками i т.д.) i частки розподiлених загальновиробничих витрат, що припадає на послугу з
переробки давальницької сировини
Основнi засоби 
Вартiсть придбаного об'єкта основних засобiв визнається як актив та капiталiзується у балансi,
лише якщо:
-  iснує  ймовiрнiсть  того,  що  майбутнi  економiчнi  вигоди,  пов'язанi  з  предметом,  будуть
надходити до суб'єкта господарювання, та
- вартiсть активу може бути надiйно оцiнена та складає бiльше 6 тис.грн.
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.
Крiм того, суттєвi позиковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або
виробництвом основного квалiфiкованого активу, капiталiзуються як частина вартостi активу.
Собiвартiсть замiнюваної частини об'єкта  визнається у балансовiй вартостi, коли витрати на неї
понесенi,  якщо  задовольняються  критерiї  визнання.  Балансову  вартiсть  тих  частин,  що  їх
замiнюють, припиняють визнавати. 
При необхiдностi замiни значних компонентiв обладнання через певнi промiжки часу, Компанiя
окремо амортизує їх на пiдставi вiдповiдних iндивiдуальних термiнiв корисного використання.
Аналогiчним  чином,  при  проведеннi  iстотного  технiчного  огляду,  витрати,  пов'язанi  з  ним,
визнаються в балансовiй вартостi  основних засобiв  як замiна обладнання, якщо виконуються
критерiї визнання. 
Пiсля  первiсного  визнання  основнi  засоби  вiдображаються  по  фактичнiй  собiвартостi  за
вирахуванням  накопиченої  амортизацiї  й  резерву  вiд  знецiнення.  Керiвництво  Компанiї
регулярно  оцiнює,  чи  є  ознаки  того,  що  актив  може  бути  знецiненим.  Оцiнка  проводиться
щорiчно або частiше, якщо виникають ознаки того, що актив знецiнився. 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,  Компанiя  прямо
переносить до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизацiя об'єкту розпочинається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений  до  мiсця  розташування  та  приведений  у  стан,  у  якому  вiн  придатний  до
експлуатацiї  у  спосiб,  визначений  управлiнським  персоналом.  На  практицi  це  означає,  що
амортизацiя  починається  з  початку  наступного  перiоду  (мiсяця)  пiсля  введення  активу  в
експлуатацiю, що пiдтверджується оформленням акту введення об'єкта в експлуатацiю. 
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу
протягом залишкового строку корисної експлуатацiї об'єкта основних засобiв В мiсяцi вибуття



активу амортизацiя нараховується iз розрахунку як за повний мiсяць.
Строк  корисної  експлуатацiї  об'єкта  основних  засобiв  визначається  по  окремих  одиницях,  з
урахуванням  характеру активу та  пов'язаної  з  ним  господарської  дiяльностi.  При визначеннi
строку корисного використання активу враховуються такi чинники:
- очiкуваний термiн використання активу Компанiєю,
-  очiкуваний  фiзичний  знос,  який  залежить  вiд  операцiйних  факторiв,  таких  як  кiлькiсть
виробничих  змiн,  для  яких  використовується  актив,  програма  ремонту  та  технiчного
обслуговування, а також догляд та обслуговування активу у випадку простою,
- технiчне виснаження, що виникає в результатi змiн або покращень у виробництвi або внаслiдок
змiни ринкового попиту,
- юридичнi або аналогiчнi обмеження використання активу, такi як термiн дiї вiдповiдної оренди.
Орiєнтовнi строки корисного використання є такими:

Група 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.
Витрати на реконструкцiю й модернiзацiю капiталiзуються. Технiчне обслуговування, ремонт i
дрiбнi  вiдновлення,  списуються  на  витрати  поточного  перiоду  в  мiсяцi  їхнього  виникнення.
Незначнi  вiдновлення  включають  всi  витрати,  якi  не  приводять  до  пiдвищення  технiчних
характеристик активiв за межi свого первiсного потенцiалу.
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. 
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого
використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Дата вибуття - це дата, коли втрачено
контроль над активом. 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.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть  майна,  машин i  обладнання,  будiвництво або
установку, що ще не завершена та не є придатною до використання у запланованих цiлях. До
вартостi  незавершеного  будiвництва  також  вiдносяться  суми  авансiв,  перерахованих
постачальникам за основнi засоби.
Зменшення корисностi активiв 
На кожну звiтну дату Компанiя 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  (шляхом  збiльшення  суми  накопиченої  амортизацiї).  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. Принцип суттєвостi застосовується при визначеннi того, чи слiд
визнати збитки вiд зменшення корисностi.
На  кожну  звiтну  дату  Компанiя  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.

Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив визнається, якщо:
- вiн може бути iдентифiкований, що означає:
a) актив може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд компанiї i
продати,  передати,  лiцензувати,  здати  в  оренду  або  обмiняти  iндивiдуально  або  разом  з
пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи
має компанiя намiр зробити це, або 
б)  актив  виникає  внаслiдок  договiрних  або  iнших  юридичних  прав,  незалежно  вiд  того,  чи
можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд компанiї або ж вiд iнших прав та зобов'язань;
- компанiя контролює актив, тобто має повноваження отримувати майбутнi економiчнi вигоди,
що надходять вiд основного ресурсу, та обмежувати доступ iнших до цих вигiд;
- очiкуються надходження майбутнiх економiчних вигiд до компанiї пiд час його використання.
Нематерiальнi  активи,  якi  були  придбанi  окремо,  при  первiсному  визнаннi  оцiнюються  за
первiсною  вартiстю.  Пiсля  первiсного  визнання  нематерiальнi  активи  облiковуються  за
первiсною  вартiстю  за  вирахуванням  накопиченої  амортизацiї  та  накопичених  збиткiв  вiд
знецiнення.  Нематерiальнi  активи,  створенi  всерединi  Компанiї,  за  винятком  капiталiзованих
витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про прибутки
та збитки за перiод, в якому вони виникли.
Строк  корисного  використання  нематерiальних  активiв  може  бути  або  обмеженим,  або
невизначеним.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
цього  термiну  та  оцiнюються  на  предмет  знецiнення,  якщо  є  ознаки  зменшення  корисностi
нематерiального активу. Термiн та метод амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим
строком корисного використання переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Змiна очiкуваного термiну корисного використання або передбачуваної структури споживання
майбутнiх  економiчних  вигiд,  втiлених  в  активi,  змiнюють  термiн  або  метод  амортизацiї
вiдповiдно i  враховуються як змiна облiкових оцiнок. Витрати по амортизацiї нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються в звiтi про прибутки та збитки
в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Нематерiальнi  активи  з  невизначеним  строком  корисного  використання  не  амортизуються,  а
тестуються на знецiнення щорiчно окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти.
Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання
переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити



даний актив  в  категорiю активiв  з  невизначеним строком корисного  використання.  Якщо це
неприйнятно,  змiна  оцiнки  строку  корисного  використання  -  з  невизначеного  на  обмежений
термiн - здiйснюється на перспективнiй основi.
Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi  (тобто на дату,  на яку його
отримувач отримує контроль), або коли вiд його використання або вибуття не очiкується нiяких
майбутнiх  економiчних  вигод.  Прибуток  або  збиток,  що  виникає  в  результатi  припинення
визнання активу (розрахованi  як  рiзниця мiж чистими надходженнями вiд  вибуття  активу та
балансовою вартiстю активу), включається до звiту про прибуток або збиток.
Торговi марки й лiцензiї
Торговi марки та лiцензiї вiдображаються за первiсною вартiстю. Лiцензiї мають обмежений в
часi  строк  корисного  використання  i  вiдображаються  за  собiвартiстю  за  вирахуванням
накопиченої амортизацiї. Величина амортизацiї розраховується методом рiвномiрного списання
як  розподiл  вартостi  торгових  марок  i  лiцензiй  протягом  усього  розрахункового  термiну  їх
корисного використання.
Комп'ютерне програмне забезпечення
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються в частинi понесених
витрат  на  придбання  i  установку  конкретного  програмного  забезпечення.  Цi  витрати
амортизуються протягом всього розрахункового термiну корисного використання в тому випадку,
якщо  Компанiя  набуває  право  на  поширення  такого  програмного  забезпечення,  в  iншому
випадку витрати на придбання визнаються витратами того перiоду, в якому були понесенi.
Витрати, пов'язанi з розробкою або пiдтримкою комп'ютерних програм, враховуються у складi
витрат  по  мiрi  виникнення.  Витрати,  безпосередньо  пов'язанi  з  розробкою  окремо  взятого
iндивiдуального  програмного  продукту,  який  буде  контролюватися  Компанiєю  й  вiд
використання  якого,  ймовiрно,  буде  отриманий  дохiд,  що  перевищує  собiвартiсть  протягом
перiоду бiльш нiж один рiк, враховуються у складi нематерiальних активiв. Витрати, пов'язанi з
розробкою  програмного  забезпечення,  включають  витрати  на  заробiтну  плату  фахiвцiв  з
розробки програмного забезпечення i вiдповiдну частину накладних витрат, що розподiляються.
Витрати  на  розробку  програмного  забезпечення  для  ПК,  визнанi  як  активи,  амортизуються
протягом усього розрахункового термiну їх корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: за собiвартiстю або за чистою можливою
цiною продажу.
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. 
Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i  приведення його в
належний стан, враховуються таким чином:
- сировина  i  матерiали:  витрати  на  покупку  за  методом  ФIФО  (перше  надходження  -
перший вiдпустку);
- готова продукцiя i незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали i оплату працi, а
також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але
не включаючи витрати за запозиченнями.
Чиста  можлива  цiна  продажу  визначається  як  розрахункова  цiна  продажу  в  ходi  звичайної
дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i розрахункових



витрат на продаж.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи мiстить вона ознаки оренди, базується на аналiзi
змiсту угоди на дату початку орендних вiдносин. Угода є орендою або мiстить ознаки оренди,
якщо виконання угоди залежить вiд використання конкретного активу (або активiв), i право на
використання активу або активiв в результатi даної угоди переходить вiд однiєї сторони до iншої,
навiть якщо цей актив (або цi активи) не вказується (не вказуються) в угодi.
Компанiя як орендар
Оренда класифiкується на дату початку орендних вiдносин в якостi фiнансової або операцiйної.
Оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням,
класифiкується як фiнансова оренда. 
Активи, одержанi в фiнансовий лiзинг, капiталiзуються у складi основних засобiв з дати початку
лiзингу  за  справедливою  вартiстю  орендованого  майна,  або,  якщо  ця  сума  менше,  -  за
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.  Оренднi  платежi  розподiляються  мiж
витратами по фiнансуванню i зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином,
щоб була отримана постiйна процентна ставка на непогашену суму зобов'язання. Витрати по
фiнансуванню  вiдображаються  безпосередньо  в  звiтi  про  прибуток  або  збиток.  Вiдповiднi
зобов'язання  за  фiнансовим  лiзингом  за  вирахуванням  майбутнiх  фiнансових  витрат
включаються до складу позикових коштiв.
Орендований актив амортизується протягом строку корисного використання активу. Однак, якщо
вiдсутня об?рунтована впевненiсть в тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив в
кiнцi  термiну  оренди,  актив  амортизується  протягом  коротшого  з  наступних  перiодiв:
розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. 
Операцiйна  оренда  визначається  як  оренда,  вiдмiнна  вiд  фiнансової  оренди.  Платежi  по
операцiйнiй  орендi  визнаються  як  операцiйнi  витрати  в  звiтi  про  прибуток  або  збиток
прямолiнiйним методом протягом усього термiну оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням
активом,  класифiкується  як  операцiйна  оренда.  Орендний  дохiд,  що  виникає,  враховується
лiнiйним  методом протягом термiну оренди  та  включається  до  виручки  з  iншої  операцiйної
дiяльностi в звiтi про прибутки або збитки, зважаючи на операцiйний характер. Первiснi прямi
витрати,  понесенi  при  укладеннi  договору  операцiйної  оренди,  включаються  до  балансової
вартостi переданого в оренду активу та визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi,
що i дохiд вiд оренди. Умовна орендна плата визнається в складi виручки з iншої операцiйної
дiяльностi в тому перiодi, в якому вона була отримана.
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 Компанiя не має достатньої впевненостi в тому, що вона отримає право власностi
на цей актив на момент закiнчення лiзингу.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовим iнструментом є будь-який договiр, що приводить до виникнення фiнансового активу
у однiєї компанiї i фiнансового зобов'язання або iнструмента власного капiталу в iншої. 
Справедливою  вартiстю  фiнансового  iнструмента  при  первiсному  визнаннi  вважається,  як



правило, цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої або отриманої компенсацiї). Проте,
якщо частина наданої або отриманої компенсацiї не призначена для фiнансового iнструмента,
справедлива  вартiсть  фiнансового  iнструмента  попередньо  оцiнюється  iз  застосуванням
вiдповiдного метода оцiнювання:
- Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не
нараховуються  вiдсотки,  попередньо  оцiнюється  як  теперiшня  вартiсть  усiх  майбутнiх
надходжень  грошових  коштiв,  дисконтованих  iз  застосуванням  переважної  ринкової  ставки
вiдсотка  на  подiбний  iнструмент  (подiбний  за  валютою,  строком,  типом  ставки  вiдсотка  та
iншими ознаками) з подiбним показником кредитного рейтингу;
- Позика, до якої застосовується позаринкова ставка вiдсотка (наприклад, 5%, коли ринкова
ставка  для  подiбних  позик  становить  8%)  визнається  за  її  справедливою  вартiстю  з
нарощуванням  дисконту  з  вiдображенням  у  прибутку  чи  збитку  iз  застосуванням  метода
ефективної ставка вiдсотка.
Коли Компанiя 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. 
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi  активи  при  первiсному  визнаннi  класифiкуються  як  оцiнюванi  згодом  за
амортизованою вартiстю, за  справедливою вартiстю через  iнший сукупний дохiд  (IСД)  та  за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд характеристик грошових
потокiв, що передбаченi договором, за фiнансовим активом та бiзнес-моделi, яка застосовується
Компанiєю для управлiння цими активами. За винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка
не мiстить вагомого компонента фiнансування або щодо якої Компанiя застосувала спрощення
практичного характеру, Компанiя первiсно оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю,
збiльшеною  в  разi  фiнансових  активiв,  якi  оцiнюються  не  за  справедливою  вартiстю  через
прибуток або збиток, на суму витрат по угодi. Торгова дебiторська заборгованiсть, яка не мiстить
вагомий компонент фiнансування або щодо якої Компанiя застосувала спрощення практичного
характеру,  оцiнюється  за  цiною  її  операцiї,  визначеної  вiдповiдно  до  МСФЗ  15.  "Дохiд  вiд
договорiв з клiєнтами".
Для  того  щоб  фiнансовий  актив  можна  було  класифiкувати  та  оцiнювати  за  амортизованою
вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, необхiдно, щоб договiрнi
умови цього активу обумовлювали отримання грошових потокiв, якi є "виключно платежами в
рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв" на непогашену частину основної суми боргу. Така
оцiнка називається SPPI-тестом i здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту.
Бiзнес-модель, яка використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами, описує
спосiб, яким Компанiя управляє своїми фiнансовими активами з метою генерування грошових
потокiв. Бiзнес-модель визначає, чи будуть грошовi потоки наслiдком отримання передбачених
договором грошових потокiв, продажу фiнансових активiв або i того, i iншого.
Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки,
що встановлюються законодавством, або вiдповiдно до правил, прийнятих на певному ринку
(торгiвля  на  стандартних  умовах),  визнаються  на  дату укладення  угоди,  тобто  на  дату,  коли
Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцiнка
Для цiлей наступної оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти);
-  фiнансовi  активи, якi  оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з
подальшою рекласифiкацiєю накопичених прибуткiв i збиткiв (борговi iнструменти);



- фiнансовi активи, класифiкованi за рiшенням Компанiї як оцiнюванi за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд без подальшої рекласифiкацiї накопичених прибуткiв i збиткiв при
припиненнi визнання (пайовi iнструменти);
- фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти)
Компанiя  оцiнює  фiнансовi  активи  за  амортизованою  вартiстю,  якщо  виконуються  обидвi
наступнi умови:
 фiнансовий  актив  утримується  в  рамках  бiзнес-моделi,  метою  якої  є  утримання
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; i
 договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових
потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену
частину основної суми боргу.
Фiнансовi  активи,  якi  оцiнюються  за  амортизованою  вартiстю,  згодом  оцiнюються  з
використанням  методу  ефективної  процентної  ставки,  також  до  них  застосовуються  вимоги
щодо знецiнення.  Прибутки або збитки визнаються в  прибутку чи збитку в  разi  припинення
визнання активу, його модифiкацiї або знецiнення.
До категорiї фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя вiдносить
торгiвельну дебiторську заборгованiсть.
Фiнансовi  активи,  якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  iнший  сукупний  дохiд
(борговi iнструменти)
Компанiя оцiнює борговi iнструменти за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
якщо виконуються обидвi наступнi умови:
 фiнансовий  актив  утримується  в  рамках  бiзнес-моделi,  метою  якої  є  як  отримання
передбачених договором грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв; та
 договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових
потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену
частину основної суми боргу.
У  випадку  боргових  iнструментiв,  якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  iнший
сукупний дохiд,  вiдсотковий дохiд,  переоцiнка валютних курсiв та збитки вiд знецiнення або
вiдновлення таких збиткiв визнаються в звiтi про прибуток або збиток i розраховуються таким
же чином, як i в випадку фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Решта
змiни  справедливої  вартостi  визнаються  у  складi  iншого  сукупного  доходу.  При припиненнi
визнання  накопичена  сума  змiн  справедливої  вартостi,  визнана  у  складi  iншого  сукупного
доходу, перекласифiковується в чистий прибуток або збиток.
У Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд станом на 31.12.2018 р. 
Фiнансовi активи, класифiкованi на розсуд Компанiї як такi, що оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд (пайовi iнструменти)
При первiсному визнаннi Компанiя може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його
подальшого  скасування,  класифiкувати  iнвестицiї  в  борговi  iнструменти,  як  оцiненi  за
справедливою  вартiстю  через  iнший  сукупний  дохiд,  якщо  вони  вiдповiдають  визначенню
власного капiталу згiдно з МСФЗ 32 "Фiнансовi активи: подання" i не призначенi для торгiвлi.
Рiшення про таку класифiкацiю приймається по кожному iнструменту окремо.
Прибутки  та  збитки  за  такими фiнансовими активами не  рекласифiкуються  в  склад  чистого
прибутку або збитку. Дивiденди визнаються в якостi iншого доходу в звiтi  про прибуток або
збиток, коли право на отримання дивiдендiв встановлено, крiм випадкiв, коли Компанiя отримує
вигоду вiд таких надходжень в якостi вiдшкодування частини вартостi фiнансового активу. У
цьому  випадку  такi  прибутки  вiдображаються  в  складi  iншого  сукупного  доходу.  Пайовi
iнструменти,  класифiкованi  на  розсуд  Компанiї  як  такi,  що  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, не оцiнюються на предмет знецiнення.
Станом на 31.12.2018 р.  Компанiя не має фiнансових активiв,  якi  б були класифiкованi  на її



розсуд як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (пайовi
iнструменти)
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя  фiнансових активiв,  якi  оцiнюються за  справедливою вартiстю через  прибуток  або
збиток, включає фiнансовi активи, утримуванi для продажу, фiнансовi активи, класифiкованi на
розсуд Компанiї  при первiсному визнаннi  як  такi,  що оцiнюються за  справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, або фiнансовi активи, якi в обов'язковому порядку оцiнюються за
справедливої вартостi. 
Фiнансовi  активи  класифiкуються  як  утримуванi  для  продажу,  якщо вони придбанi  з  метою
продажу в найближчому майбутньому. Похiднi iнструменти, включаючи вiдокремленi вбудованi
похiднi  iнструменти,  також класифiкованi  як  утримуванi  для  продажу,  за  винятком випадкiв,
коли вони визначенi на розсуд Компанiї в якостi ефективного iнструменту хеджування. Фiнансовi
активи, грошовi потоки за якими не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i
вiдсоткiв, класифiкуються i оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
незалежно  вiд  використовуваної  бiзнес-моделi.  Незважаючи  на  критерiї  для  класифiкацiї
боргових iнструментiв як оцiнюваних за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю
через  iнший сукупний  дохiд,  як  описано  вище,  при  первiсному визнаннi  Компанiя  може  на
власний розсуд  класифiкувати  борговi  iнструменти  як  такi,  що  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, якщо така класифiкацiя усуває або значно зменшує облiкову
невiдповiднiсть.
Фiнансовi  активи,  якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  прибуток  або  збиток,
враховуються в звiтi  про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни їх справедливої
вартостi визнаються в звiтi про прибуток або збиток.
Станом на 31.12.2018 р. Компанiя не має фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток.
Знецiнення фiнансових активiв
Компанiя  на  кожну звiтну дату,  визнає забезпечення пiд  очiкуванi  кредитнi  збитки (ОКЗ)  по
вiдношенню  до  всiх  боргових  iнструментiв,  оцiнюваних  не  по  справедливiй  вартостi  через
прибуток  або  збиток.  ОКЗ  розраховуються  на  основi  рiзницi  мiж  грошовими  потоками,  що
належать вiдповiдно до договору, i всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати,
дисконтованiй  з  використанням  первiсної  ефективної  процентної  ставки  або  її  приблизного
значення.  Очiкуванi  грошовi  потоки  включають  грошовi  потоки  вiд  продажу  утримуваного
забезпечення або вiд iнших механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, якi є невiд'ємною частиною
договiрних умов.
ОКЗ визнаються в два етапи. У разi фiнансових iнструментiв, за якими з моменту їх первiсного
визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд збитки щодо
кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв, можливих протягом наступних 12
мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки). Для фiнансових iнструментiв, за якими з моменту
первiсного  визнання  кредитний  ризик  значно  збiльшився,  створюється  оцiночний  резерв  пiд
збитки щодо кредитних збиткiв, очiкуваних протягом строку дiї цього фiнансового iнструменту,
незалежно вiд термiнiв настання дефолту (очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн).
Вiдносно  торгової  дебiторської  заборгованостi  та  активiв  за  договором  Компанiя  застосовує
спрощений  пiдхiд  при  розрахунку  ОКЗ.  Отже,  Компанiя  не  вiдслiдковує  змiни  кредитного
ризику, а замiсть цього на кожну звiтну дату визнає забезпечення пiд збитки в сумi, що дорiвнює
очiкуваним кредитним збиткам за весь термiн. Компанiя використовувала матрицю оцiночних
резервiв,  спираючись на  свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв,  скоригованих з
урахуванням  прогнозних  факторiв,  специфiчних  для  позичальникiв,  i  загальних  економiчних
умов.
Компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо передбаченi договором платежi
простроченi на 120 днiв. Однак в певних випадках Компанiя також може прийти до висновку, що
за  фiнансовим  активом  стався  дефолт,  якщо  внутрiшня  або  зовнiшня  iнформацiя  вказує  на



малоймовiрнiсть отримання Компанiєю, без урахування механiзмiв пiдвищення кредитної якостi,
утримуваних  Компанiєю,  всю  суму  виплат,  передбачених  договором.  Фiнансовий  актив
списується, якщо у Компанiї немає об?рунтованих очiкувань щодо вiдшкодування передбачених
договором грошових потокiв.
Припинення визнання
Фiнансовий актив (або - де можна застосувати - частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
або
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi й без
iстотної затримки за "транзитною" угодою; та або 
(a) Компанiя передала практично всi ризики i вигоди вiд активу, або 
(б) Компанiя не передала, але й не зберiгала за собою практично всi ризики i вигоди вiд активу,
але передала контроль над цим активом.
Якщо  Компанiя  передала  свої  права  на  отримання  грошових  потокiв  вiд  активу  або  уклала
транзитну угоду, вона оцiнює, чи зберегла вона ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi, i,
якщо так, в якому обсязi. Якщо Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою практично всi
ризики i  вигоди вiд активу,  а  також не передала контроль над активом,  Компанiя  продовжує
визнавати переданий актив у тiй мiрi,  в  якiй вона продовжує свою участь в ньому.  В цьому
випадку  Компанiя  також  визнає  вiдповiдне  зобов'язання.  Переданий  актив  i  вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь, яка приймає форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшою
з  наступних  величин:  первiсною  балансовою  вартiстю  активу  або  максимальною  сумою
вiдшкодування, виплата якої може вимагатися вiд Компанiї.
Фiнансовi зобов'язання 
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi  зобов'язання  класифiкуються  при  первiсному  визнаннi  вiдповiдно,  як  фiнансовi
зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та
позики, кредиторська заборгованiсть або похiднi iнструменти, класифiкованi на розсуд Компанiї
як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.
Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у
разi кредитiв, позик i  кредиторської заборгованостi)  витрат, що безпосередньо вiдносяться до
операцiї.
Фiнансовi  зобов'язання  Компанiї  включають  торгову  та  iншу  кредиторську  заборгованiсть,
кредити та iншi позики, включаючи банкiвськi овердрафти.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Ця категорiя включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,
класифiкованi  на  розсуд  Компанiї  при  первiсному  визнаннi  як  такi,  що  оцiнюються  за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо вони понесенi з метою
зворотної купiвлi в найближчому майбутньому. Ця категорiя також включає похiднi фiнансовi
iнструменти,  в  яких Компанiя  є  стороною за  договором,  не  визначенi  на  розсуд  Компанiї  як
iнструменти хеджування в рамках вiдносин хеджування, як вони визначенi в МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти". Видiленi вбудованi похiднi iнструменти також класифiкуються як утримуванi для
торгiвлi,  за  винятком  випадкiв,  коли  вони  класифiкуються  на  розсуд  Компанiї  в  якостi
ефективного iнструменту хеджування.
Прибутки  або  збитки  за  зобов'язаннями,  призначеним  для  торгiвлi,  визнаються  в  звiтi  про
прибуток або збиток.



Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi на розсуд Компанiї при первiсному визнаннi як такi, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться до цiєї категорiї
на дату первiсного визнання та виключно при дотриманнi критерiїв МСФЗ 9. 
Компанiя  не  має  фiнансових  зобов'язань,  класифiкованих  за  її  розсуд  як  оцiнюються  за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
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.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю
з  використанням  методу  ефективної  процентної  ставки.  Прибутки  та  збитки  за  такими
фiнансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненнi їх визнання, а
також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть  розраховується  з  урахуванням дисконтiв  або премiй при придбаннi,  а
також  комiсiйних  або  витрат,  якi  є  невiд'ємною  частиною  ефективної  процентної  ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фiнансуванню в
звiтi про прибуток або збиток.
До цiєї категорiї, головним чином, вiдносяться процентнi кредити та позики. 
Похiднi фiнансовi iнструменти та облiк хеджування, первiсне визнання та подальша оцiнка
Похiднi  фiнансовi  iнструменти  спочатку  визнаються  за  справедливою  вартiстю  на  дату
укладення  договору  за  похiдним  iнструменту  i  згодом  переоцiнюються  за  справедливою
вартiстю. Похiднi iнструменти враховуються як фiнансовi активи, якщо їх справедлива вартiсть
позитивна, i як фiнансовi зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть негативна.
Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти, такi як форварднi валютнi договори,
процентнi свопи та форварднi товарнi договори.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в
звiтi про фiнансовий стан, коли iснує юридично захищене право на взаємозалiк визнаних сум i
коли  є  намiр  провести  розрахунок  на  нетто-основi,  реалiзувати  активи  i  одночасно  з  цим
погасити зобов'язання.
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 Компанiї 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            01 сiчня 2018 р.     Середнiй курс обмiну за 2018 рiк 31 грудня 2018 р.
10 росiйських рублiв 4,8703           4,3535                             3,9827
1 долар США         28,067223         27,217476                          27,688264



1 євро                 33,495424         32,128865                          31,714138
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
будь-якими договiрними зобов'язаннями.
Для  цiлей  звiту  про  рух  грошових  коштiв,  грошовi  кошти  та  їх  еквiваленти  складаються  з
грошових  коштiв  та  короткострокових  депозитiв  згiдно  визначенню  вище,  за  вирахуванням
непогашених  банкiвських  овердрафтiв,  так  як  вони  вважаються  невiд'ємною  частиною
дiяльностi Компанiї по управлiнню грошовими коштами.
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 Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що
Компанiя  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.
Аванси  отриманi.  Аванси,  отриманi  вiд  клiєнтiв,  спочатку  облiковуються  за  справедливою
вартiстю,  а  згодом  вiдображаються  за  амортизованою  вартiстю  за  принципом  ефективної
вiдсоткової ставки.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 
Компанiя 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.  Компанiя  не  має  програм  додаткових  виплат
працiвниками  пiсля  припинення  трудової  дiяльностi  або  iнших  суттєвих  компенсацiйних
програм, якi б потребували додаткових нарахувань. 
Компанiя  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 Компанiї складається зi статутного та резервного капiталiв та нерозподiленого
прибутку. Статутний капiтал формується за рахунок внескiв акцiонерiв, що вносяться в оплату
придбаних  акцiй.  Резервний капiтал  формується  Компанiєю 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
Компанiї 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 Компанiя 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 Компанiя 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 
Компанiя визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi, коли задовольняє зобов'язання щодо виконання,
передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт
отримує контроль над таким активом.
Коли  зобов'язання  щодо  виконання  задоволене,  Компанiя  визнає  як  дохiд  вiд  звичайної
дiяльностi суму цiни операцiї, яка вiднесена на це зобов'язання щодо виконання. 
Цiна операцiї - це сума компенсацiї, на яку Компанiя очiкує отримати право в обмiн на передачу
клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг, як обiцяно вiдповiдно до чинного договору, за винятком
сум, зiбраних вiд iменi третiх осiб. Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом, може включати
фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми. При цьому цiна операцiї не включає оцiнок змiнної
компенсацiї, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що коли невизначенiсть, пов'язана зi змiнною
компенсацiєю, буде в основному вирiшена, значного вiдновлення суми визнаного кумулятивного
доходу вiд  звичайної  дiяльностi  не  вiдбудеться.  Типовий договiр  клiєнта  Компанiї  має  чiтко
встановлену фiксовану цiну угоди  (продажу)  за  окремою цiною продажу за  кожну одиницю
продукцiї (товару, послуги).
При  визначеннi  цiни  операцiї  Компанiя  коригує  обiцяну  суму  компенсацiї  для  будь-якого
iстотного компоненту фiнансування. Це застосовується Компанiєю, наприклад, у випадках будь-
яких значних авансових платежiв та суттєвих довгострокових умов платежiв, наданих клiєнту з
метою врахування часової  вартостi  грошей,  якщо термiни платежiв,  узгодженi  Компанiєю та
клiєнтом,  надають  клiєнту  або  Компанiї  значну  вигоду  у  фiнансуваннi  передачi  товарiв  або
послуг  клiєнтовi.  Це  означає,  що  iстотний  компонент  фiнансування  видiляється  (на  основi
справедливої  вартостi)  з  доходiв  Компанiї  вiд  звичайної  дiяльностi  на  процентнi  доходи або
процентнi витрати.
Цiна операцiї коригується лише якщо:
- компонент фiнансування має значний вплив,
- iснує рiзниця в термiнах понад один рiк i
- основною причиною є надання / отримання фiнансування.
Метою коригування обiцяної суми компенсацiї на предмет iстотного компоненту фiнансування є
те, що Компанiя визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi у сумi, яку клiєнт заплатив би за обiцянi
товари або послуги, якби клiєнт розплачувався за цi товари або послуги грошовими коштами,
коли вони переходять до клiєнта (тобто цiна продажу у грошових коштах).
Дохiд Компанiї формується з наступних основних груп подiбних продуктiв та послуг:
- продаж крохмалю та iншої продукцiї власного виробництва,
- продаж товарiв, 
- надання послуг з переробки давальницької сировини.
У договорах на продаж окрема одиниця розглядається як окреме зобов'язання щодо виконання.
Компанiєю передається контроль над продукцiєю або товарами i, таким чином, задовольняються
зобов'язання щодо виконання.
У  договорах  з  надання  послуг  з  переробки,  виконання  окремого  замовлення  на  послугу
розглядається як окреме зобов'язання щодо виконання. Дохiд вiд послуг з переробки визнається
при наданнi послуг.
Основна  вимога  для  визнання  доходу полягає  в  тому,  що  мiж Компанiєю та  клiєнтом iснує
договiр, який встановлює обов'язковi до виконання права та обов'язки для обох сторiн. Договiр з
клiєнтом iснує, якщо:



1) договiр  був  затверджений,  i  сторони  зобов'язались  виконувати  свої  вiдповiднi
зобов'язання,
2) визначенi права кожної iз сторiн вiдносно товарiв або послуг, якi будуть передаватися, 
3) визначенi умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаватися,
4) договiр має зрозумiлу комерцiйну сутнiсть та,
5) цiлком iмовiрно  (>  50% ймовiрностi),  що  Компанiя  отримає  компенсацiю,  на  яку она
матиме право в обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту. 
Як правило, договори не об'єднуються для цiлей облiку доходiв, оскiльки, кожен контракт мiж
Компанiєю  i  клiєнтом  має  свою  комерцiйну  мету,  а  результати  за  окремими  договорами  не
пов'язанi мiж собою.
Модифiкацiя договору - це змiна обсягу або цiни (або обох) договору, узгодженого Компанiєю та
клiєнтом. Модифiкацiя договору iснує, коли Компанiя та клiєнт узгодили модифiкацiю, яка або
створює новi,  або  змiнює iснуючi  обов'язковi  до  виконання права  та  обов'язки.  Модифiкацiя
договору  облiковується  як  окремий  договiр  (окреме  зобов'язання  щодо  виконання)  або  як
частина  iснуючого  договору  (iснуюче  зобов'язання  щодо  виконання)  залежно  вiд  характеру
модифiкацiї.
Компанiя має один вид модифiкацiї договорiв - новi замовлення на додатковi одиницi поставки
продукцiї (товарiв та послуг), якi враховуються як окремi зобов'язання щодо виконання.
Одним iз основних критерiїв визнання доходiв є те, що можливiсть отримання цiни операцiї має
бути ймовiрною до того,  як будь-який дохiд може бути визнаний.  Оцiнка кредитного збитку
проводиться Компанiєю на початку виконання договору, виходячи з того, яка iснує ймовiрнiсть,
що цiна операцiї буде отримана i у випадку, коли змiняться суттєвi факти та обставини. Оцiнка
кредитного  збитку  базується  на  здатностi  клiєнта  та  його  намiрiв  здiйснити  оплату  в  мiру
настання термiнiв оплати пiсля розгляду будь-яких цiнових знижок, якi Компанiя очiкує надати
клiєнту.
Якщо iснує ймовiрнiсть того, що на початку термiну дiї договору клiєнт не планує здiйснити
оплати  (>  50% ймовiрностi),  то  договiр  не  iснує  для  цiлей  визнання  доходу,  а  прибуток  не
визнається, доки не буде отримано несплаченого клiєнтом платежу, i 
1) вiдсутнi зобов'язання щодо доставки товари / послуги або 
2) договiр було припинено. 
Проте витрати визнаються як понесенi. Якщо Компанiя планує прийняти меншу суму платежу
(наприклад, цiновi знижки або додатковi знижки), ця сума визнається в якостi вiдшкодування за
договором.
Будь-якi  майбутнi  кредитнi  збитки  пiсля  укладення  договору  оцiнюються  через  створення
резерву на знецiнення боргiв та визнаються як витрати, а не як зменшення доходу.
Визнання витрат 
Компанiя визнає актив внаслiдок витрат, понесених з метою виконання договору, тiльки якщо цi
витрати вiдповiдають усiм таким критерiям: 
- витрати вiдносяться безпосередньо до договору або очiкуваного договору, який Компанiя може
чiтко  окреслити  (наприклад,  витрати,  пов'язанi  з  послугами,  що  надаватимуться  в  рамках
оновлення  iснуючого  договору,  або  витрати  на  розробку  активу,  який  буде  переданий  за
конкретним договором, який наразi ще не затверджений); 
-  витрати  генерують  або  покращують  ресурси  Компанiї,  якi  будуть  використовуватися  при
задоволеннi зобов'язань щодо виконання у майбутньому; 
- очiкується, що витрати будуть вiдшкодованi.
До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором, належать:
(а) прямi трудовi витрати (наприклад, заробiтна плата працiвникiв, якi безпосередньо надають
обiцянi послуги клiєнту); 
(б)  прямi  витрати  на  матерiали  (наприклад,  сировина  та  матерiали,  що  використовуються  у
наданнi обiцяних послуг клiєнту); 
(в)  розподiл  витрат,  безпосередньо  пов'язаних  з  договором  або  з  дiяльнiстю  за  договором



(наприклад,  витрати  на  здiйснення  управлiння  договором  та  контролю  за  його  виконанням,
страхування та  амортизацiю iнструментiв  i  обладнання,  що використовуються  при виконаннi
договору); 
(г) витрати, якi, вiдповiдно до договору, явно оплачує клiєнт; та 
(?) iншi витрати, понесенi тiльки тому, що Компанiєю укладено договiр з клiєнтом (наприклад,
платежi субпiдрядникам).
В  основному  виробництвi  Компанiя  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. 
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 Компанiї,  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. 
Вартiсть запасiв визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi. 
На дату балансу товарно-матерiальнi запаси облiковуються за собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша, на iндивiдуальнiй основi. 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. 
Матерiали та iншi допомiжнi матерiали,  утримуванi  для виробництва запасiв,  не списуються
частково нижче собiвартостi,  якщо очiкується,  що готова продукцiя,  виготовлена з  них,  буде
реалiзована за собiвартiстю або вище вiд собiвартостi. Проте, коли падiння цiни на матерiали
указує  на  те,  що  собiвартiсть  готової  продукцiї  буде  вищою  за  чисту  вартiсть  реалiзацiї,
матерiали частково списуються до їх чистої вартостi реалiзацiї. 
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.



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. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються
безпосередньо  у  складi  капiталу,  вiдображається  у  складi  капiталу,  а  не  в  звiтi  про  сукупнi
прибутки та 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.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання
звiту  про  фiнансовий  стан  i  зменшується,  якщо  бiльше  не  iснує  ймовiрностi  отримання
достатнього  оподатковуваного  прибутку,  якої  дозволив би  реалiзувати  частину або  всю суму
такого  вiдкладеного  податкового  активу.  Невизнанi  ранiше  вiдкладенi  податковi  активи
переоцiнюються  на  кожну  дату  звiту  про  фiнансовий  стан  i  визнаються  тодi,  коли  виникає
ймовiрнiсть  отримання  в  майбутньому  оподатковуваного  прибутку,  що  дає  можливiсть
реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим
податковим органом на той же суб'єкт господарювання..
Податок на додану вартiсть (ПДВ) 
ПДВ стягується за наступними 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); 
- 7% застосовується на операцiї з постачання та ввезення на митну територiю України всiх
медичних виробiв, якi внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного
призначення або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується
документом  про  вiдповiднiсть,  та  дозволенi  для  надання  на  ринку  та/або  введення  в
експлуатацiю i застосування в Українi
- 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. 
2.3. Застосування нових змiн до Стандартiв
Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi вступили в силу з 1 сiчня 2018 р.
При складаннi звiтностi за 2018 р.,  Компанiєю було вперше застосовано МСФО (IFRS) 15 та
МСФО (IFRS) 9. При аналiзi впливу змiн цих нормативних документiв, не виявлено фактiв, що
мали б суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. В 2018 р. було застосованi деякi iншi
поправки до стандартiв та пояснень, якi також не вплинули на показники фiнансової звiтностi
Компанiї.  Iншi  поправки,  якi  були  виданi,  але  не  введенi  в  дiю -  Компанiєю достроково  не
застосовано.
Новi стандарти та iнтерпретацiї
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS)  15  замiнює  собою такi  стандарти  як:  МСФЗ (IAS)  11  "Будiвельнi  контракти",
МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" та вiдповiднi роз'яснення. За деякими виключеннями, застосовується
по вiдношенню до всiх статей доходу, який виникає в зв'язку з договорами iз покупцями. Для
облiку доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, МСФЗ (IFRS) 15 передбачає
модель,  що  включає  п'ять  етапiв,  та  вимагає  визнання  доходу  в  сумi,  що  вiдображає
вiдшкодування,  право на  яке  пiдприємство очiкує  отримати в  обмiн на  передачу товарiв  або
послуг покупцевi.
МСФЗ (IFRS) 15 вимагає, щоб пiдприємства застосовували судження та враховували всi доречнi
факти  та  обставини,  при  застосуваннi  кожного  етапу  моделi  щодо  договорiв  з  покупцями.
Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору та витрат,
безпосередньо  пов'язаних  з  виконанням  договору.  Крiм  того,  стандарт  вимагає  розкриття
великого обсягу iнформацiї.
Компанiя  застосувала  МСФЗ  (IFRS)  15,  використовуючи  повний  ретроспективний  метод
застосування. Перехiд на стандарт не мало впливу на данi поточного перiоду.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ  (IFRS)  9  "Фiнансовi  iнструменти"  замiнює  собою  МСФЗ  (IAS)  39  "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" та вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2018 року або пiсля цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три аспекти облiку фiнансових
iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування.
Компанiя застосувала МСФЗ (IFRS) 9 ретроспективно на дату першого застосування 1 сiчня
2018 р. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 змiнило пiдхiд до порядку облiку, який використовується
Компанiєю щодо збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв.  Метод, який використовується в
МСФЗ  (IAS)  39  i  заснований  на  понесених  збитках,  був  замiнений  на  модель  прогнозних
очiкуваних кредитних збиткiв (ОКЗ). МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя визнавала оцiнений
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за всiма борговими фiнансовими активами, оцiнюваними не
по справедливiй вартостi через прибуток або збиток, а також активам за договором. Застосування
стандарту не зазнало суттєвого впливу на показники фiнансової звiтностi Компанiї.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата"
У  роз'ясненнi  пояснюється,  що  датою  операцiї  для  цiлей  визначення  обмiнного  курсу,  який
повинен використовуватися при первiсному визнаннi активiв, витрат або доходiв (або їх частин)



у  разi  припинення  визнання  немонетарного  активу  або  немонетарного  зобов'язання,  що
виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати, є дата, на яку органiзацiя
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi  зобов'язання,  що виникли в  результатi
здiйснення  або  отримання  попередньої  оплати.  У  разi  декiлькох  операцiй  вчинення  або
отримання попередньої оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати
або отримання попередньої оплати. 
Дане роз'яснення не впливає на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 - "Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю"
Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи
нерухомiсть,  що знаходиться в процесi  будiвництва або розвитку,  в категорiю або з  категорiї
iнвестицiйної  нерухомостi.  У  поправках  зазначено,  що  змiна  характеру  використання
вiдбувається  тодi,  коли  об'єкт  нерухомостi  починає  або  перестає  вiдповiдати  визначенню
iнвестицiйної  нерухомостi  та  iснують  свiдоцтва  змiни  характеру  його  використання.  Змiна
намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну
характеру його використання. 
Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 - "Класифiкацiя та оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада  з  МСФЗ  випустила  поправки  до  МСФЗ  (IFRS)  2  "Виплати  на  основi  акцiй",  в  яких
розглядаються  три  основнi  аспекти:  вплив  на  оцiнку  операцiй  з  виплат  на  основi  акцiй  з
розрахунками грошовими коштами умов переходу прав; класифiкацiя операцiй по виплатах на
основi  акцiй,  якi  передбачають  можливiсть  розрахункiв  на  нетто-основi  для  зобов'язань  з
податку,  утримуваного  у  джерела;  облiк  змiни  умов  операцiї  з  виплат  на  основi  акцiй,  в
результатi  якого  операцiя  повинна  класифiкуватися  як  операцiя  з  розрахунками  пайовими
iнструментами,  а  не  як  операцiя  з  розрахунками  грошовими  коштами.  При  першому
застосуваннi поправок органiзацiї не повиннi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди,
проте  допускається  ретроспективне  застосування  за  умови застосування  поправок  щодо  всiх
трьох аспектiв  та  дотримання  iнших критерiїв.  Облiкова  полiтика  Компанiї,  щодо виплат  на
основi акцiй з розрахунками грошовими коштами вiдповiдає пiдходу, описаному в поправках.
Крiм того, Компанiя не здiйснює операцiї з виплат на основi акцiй, що передбачають можливiсть
розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела, i не змiнювала
умови операцiї з виплат на основi акцiй. 
Отже, данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 - "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" разом з
МСФЗ (IFRS) 4" Страховi контракти "
Данi поправки усувають неточностi, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту
за фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 "Договори
страхування", який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для
органiзацiй,  що  випускають  договори  страхування:  тимчасове  звiльнення  вiд  застосування
МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. 
Данi поправки не застосовнi до Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї  в асоцiйованi органiзацiї  та спiльнi пiдприємства" -
роз'яснення  того,  що  рiшення  оцiнювати  об'єкти  iнвестицiй  за  справедливою вартiстю через
прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї
У  поправках  пояснюється,  що  органiзацiя,  що  спецiалiзується  на  венчурних  iнвестицiях,  чи
iнший продавець  може прийняти  рiшення оцiнювати  iнвестицiю в асоцiйованi  органiзацiї  та
спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, окремо для кожної
такої iнвестицiї при її первiсному визнаннi. Якщо органiзацiя, яка є сама по собi iнвестицiйної
органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi, якi є
iнвестицiйними органiзацiями,  то  при застосуваннi  методу участi  в  капiталi  така  органiзацiя
може прийняти рiшення зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану її асоцiйованою
органiзацiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних



часток  участi  в  дочiрнiх  пiдприємствах.  Таке  рiшення  приймається  окремо  для  кожної
асоцiйованої  органiзацiї  або  спiльного  пiдприємства,  що  є  iнвестицiйними органiзацiями,  на
бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного
пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (в) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або
спiльне  пiдприємство  стають  iнвестицiйними  органiзацiями;  i  (c)  дату,  на  яку  асоцiйована
органiзацiя  або  спiльне  пiдприємство,  є  iнвестицiйними  органiзацiями,  вперше  стають
материнськими органiзацiями. 
Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки  до  МСФЗ  (IFRS)  1  "Перше  застосування  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової
звiтностi" - виключення ряду короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують
МСФЗ
Короткостроковi  звiльнення,  передбаченi  пунктами  E3-E7  МСФЗ  (IFRS)  1,  були  виключенi,
оскiльки вони виконали своє призначення. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
3 ОСНОВНI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Пiдготовка  фiнансової  звiтностi  Компанiї  вимагає  вiд  її  керiвництва  винесення  суджень  та
визначення  оцiнок  i  припущень,  якi  впливають  на  поданi  в  звiтностi  суми  виручки,  витрат,
активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про цi статтi та про умовнi зобов'язання.
Невизначенiсть  вiдносно  цих припущень  i  оцiнок може привести до результатiв,  якi  можуть
зажадати в майбутньому iстотних коригувань до балансової  вартостi  активiв або зобов'язань,
щодо яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.
Основнi допущення про майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну
дату,  якi  можуть  послужити  причиною  iстотних  коригувань  балансової  вартостi  активiв  та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiнки
Компанiї  заснованi  на  вихiдних  даних,  якi  вона  мала  у  своєму  розпорядженнi  на  момент
пiдготовки  фiнансової  звiтностi.  Однак  поточнi  обставини  i  припущення  щодо  майбутнього
можуть змiнюватися з огляду на ринкових змiн або обставин, непiдконтрольних Компанiї. Такi
змiни вiдображаються в припущеннях в мiру того, як вони вiдбуваються.
 Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва,
представленi наступним чином:
- термiн корисного використання основних засобiв;
- знецiнення;
- оцiнка кредитного збитку;
- оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю;
- визнання вiдстрочених податкових активiв;
- умовнi факти та судовi позови.
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.
Компанiя 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 Компанiя, 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.
Знецiнення 
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює актив на предмет наявностi ознак можливого знецiнення.
Якщо подiбнi ознаки мають мiсце,  Компанiя проводить оцiнку вартостi,  що вiдшкодовується,
такого активу.
При оцiнцi  ознак  знецiнення  основних  коштiв,  що  належать  Компанiї,  Компанiя  аналiзує  як
зовнiшнi, так i внутрiшнi джерела iнформацiї. Розглянутi зовнiшнi джерела iнформацiї мiстять у
собi змiни ринкового, економiчного й правового середовища, у якiм Компанiя здiйснює свою
дiяльнiсть,  i якi перебувають поза її контролем i впливають на вартiсть, що вiдшкодовується,
гудвiла, активiв i основних коштiв.
Розглянутi  Компанiєю  внутрiшнi  джерела  iнформацiї  включають  способи  поточного  або
передбачуваного використання основних коштiв, а також показники продуктивностi активiв. При
оцiнцi вартостi, що вiдшкодовується, активiв i основних коштiв, керiвництво Компанiї проводить
оцiнку  дисконтованих  майбутнiх  грошових  потокiв  пiсля  оподатковування,  якi,  як
передбачається, будуть генеруватися об'єктами Компанiї, витрат на продаж об'єктiв i вiдповiдних
ставок дисконтування. 
Зниження  прогнозованих  цiн,  рiст  передбачуваних  майбутнiх  витрат  на  проведення,  рiст
передбачуваних майбутнiх капiтальних витрат, зниження обсягiв виробництва й резервiв i/або
негативна  поточна  економiчна  ситуацiя  можуть  привести  до  зменшення  балансової  вартостi
активiв Компанiї.
При  визначеннi  розмiру  знецiнення  активи,  що  не  генерують  незалежнi  грошовi  потоки,
ставляться  до  вiдповiдної  одиницi,  що  генерує  грошовi  потоки.  Керiвництво  неминуче
застосовує суб'єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi
потоки, до вiдповiдних  генеруючих одиниць, а також при оцiнцi строкiв i величини вiдповiдних
грошових  потокiв  у  рамках  розрахункiв  вартостi  у  використаннi.  Наступнi  змiни  вiднесення
активiв до генеруючих одиниць або строкiв грошових потокiв можуть вплинути на балансову
вартiсть вiдповiдних активiв.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти,
перевищує його (її) вiдшкодування, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива вартiсть
за вирахуванням витрат на вибуття або цiннiсть використання. Розрахунок справедливої вартостi
за  вирахуванням  витрат  на  вибуття  базується  на  наявної  iнформацiї  по  зобов'язуючим
операцiями продажу аналогiчних активiв мiж незалежними сторонами або на ринкових цiнах за
вирахуванням додаткових витрат, якi були б понесенi у зв'язку з вибуттям активу. 
Розрахунок вартостi при використаннi заснований на моделi дисконтування грошових потокiв.
Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть по
реструктуризацiї, щодо проведення якої у Компанiї вiдсутнi зобов'язання, або значнi iнвестицiї в
майбутньому, якi полiпшають результати активiв тестованої на знецiнення одиницi, яка генерує
грошовi  кошти.  Сума  очiкуваного  вiдшкодування  найбiльш  чутлива  до  ставки  дисконту,
застосованої в моделi дисконтування грошових потокiв, а також до очiкуваних грошових потокiв
та темпiв зростання,  використаних з  метою екстраполяцiї.  Такi  оцiнки найбiльш доречнi  для
тестування  гудвiлу  та  iнших  нематерiальних  активiв  з  невизначеними  термiнами  корисного
використання, якi визнаються Компанiєю.
Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговельною дебiторською заборгованiстю i
активiв за договором
Компанiєю використовується матриця оцiночних резервiв для розрахунку ОКУ за торговельною
дебiторською  заборгованiстю  та  активiв  за  договором.  Ставки  оцiночних  резервiв
встановлюються  в  залежностi  вiд  кiлькостi  днiв  прострочення  платежу  для  груп  рiзних
клiєнтських  сегментiв  з  аналогiчними  характеристиками  виникнення  збиткiв  (тобто  по



географiчних регiонах,  типу продукту,  типу i  рейтингу покупцiв,  забезпечення за допомогою
акредитивiв та iнших форм страхування кредитних ризикiв).
Спочатку в основi матрицi оцiночних резервiв лежать спостережуванi данi виникнення дефолтiв
в  минулих  перiодах.  Компанiя  буде  оновлювати  матрицю,  щоб  скорегувати  минулий  досвiд
виникнення кредитних збиткiв з урахуванням прогнозної iнформацiї. Наприклад, якщо протягом
наступного року очiкується погiршення прогнозних економiчних умов (наприклад,  ВВП), що
може призвести до збiльшення випадкiв дефолту в виробничому секторi, то iсторичний рiвень
дефолту коригується. На кожну звiтну дату спостережнi данi про рiвень дефолту в попереднiх
перiодах оновлюються та аналiзуються змiни прогнозних оцiнок.
Оцiнка  взаємозв'язку  мiж  iсторичними  спостережними  рiвнями  дефолту,  прогнозованими
економiчними умовами i ОКУ (очiкуванi кредитнi збитки) є вагомою розрахунковою оцiнкою.
Величина ОКУ чутлива до змiн в обставинах i прогнозованих економiчних умовах. Минулий
досвiд виникнення кредитних збиткiв Компанiї i прогноз економiчних умов також можуть не
бути показовими для фактичного дефолту покупця в майбутньому.
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках,
вона визначається з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя
зi  спостережуваних  ринкiв,  проте  в  тих  випадках,  коли  це  не  представляється  практично
можливим, для встановлення справедливої вартостi потрiбна певна частка судження. Судження
включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть.
Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Умовне  вiдшкодування,  що  виникає  в  результатi  об'єднання  бiзнесiв,  оцiнюється  за
справедливою  вартiстю  на  дату  придбання  як  частина  об'єднання  бiзнесiв.  Якщо  умовне
вiдшкодування задовольняє визначення фiнансового зобов'язання, воно згодом переоцiнюється
за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату. Справедлива вартiсть визначається на основi
дисконтування грошових потокiв. 
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток визнається щодо доходiв та 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  об?рунтованими  в
обставинах, що склалися.
Умовнi факти та судовi позови
Характер умовних фактiв господарської дiяльностi припускає, що вони будуть реалiзованi тiльки
при виникненнi або не виникненнi одного або бiльш майбутнiх подiй. Оцiнка таких умовних
фактiв  господарської  дiяльностi  невiд'ємно  пов'язана  iз  застосуванням  значної  частки
суб'єктивного  судження  й  суб'єктивних  оцiнок  результатiв  майбутнiх  подiй.  Керiвництво
Компанiї  застосовує  iстотнi  судження  при  оцiнцi  й  вiдображеннi  в  облiку резервiв  i  ризикiв
виникнення  умовних  зобов'язань,  пов'язаних  з  iснуючими  судовими  справами  й  iншими
неурегульованими  претензiями,  якi  повиннi  бути  врегульованi  шляхом  переговорiв,
посередництва або судового розгляду, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва
необхiднi  при  оцiнцi  ймовiрностi  задоволення  позовiв  на  Компанiю  або  виникнення
матерiального зобов'язання, а також при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання.
Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi видатки можуть вiдрiзнятися вiд
первiсної оцiнки резерву, що може вплинути на результати операцiйної дiяльностi.



4 СЕГМЕНТНА IНФОРМАЦIЯ
Нижче наведено суми доходiв та собiвартостi, а також розподiл активiв та зобов'язань за кожною
групою подiбних продуктiв та послуг за звiтний та попереднiй перiоди.
4.1. Дохiд та результати за сегментами

Дохiд по сегменту Собiвартiсть Прибуток по сегменту
Звiтнi сегменти Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017 Рiк,
що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017 Рiк,  що  закiнчився  31.12.2018

Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Реалiзацiя крохмалю та iншої 
продукцiї власного виробництва 181 648 272 557 160 861 236 445  20 787  

36 112
Надання послуг з переробки давальницької сировини 581 598 476 225 435 216   359
941  146 382  116 284
Реалiзацiя товарiв - 1 315 - 1 288 - 27
Надання iнших послуг 4 569 5 180 4 559 4 758 10 422
Iнше (вода, пар) 5 460 5 083 7 571 7 368 - 2 111   -2 285
Разом 773 275 760 360 608 207 609 800 165 068 150 560

Iншi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Адмiнiстративнi витрати (29 565) (26 642)
Витрати на збут         (45 539) (53 637)
Iншi операцiйнi доходи 20 289          21 618
Iншi операцiйнi витрати (17 103) (38 371)
Iншi доходи                     175       2
Iншi витрати                   (7 149) (9 251)
Фiнансовi витрати (267) (1 305)
Прибуток (збиток) до сплати податку на прибуток (дiяльнiсть, що продовжується) 85 909 42
974
Собiвартiсть продажу товарiв, робiт та послуг за елементами витрат наведена нижче:
Елементи витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Матерiали, сировина 444 313 450 358
Заробiтна плата   65 477 62 349
Амортизацiя          74 243 70 082
Соцiальне страхування 14 050 13 971
Iншi                                 10 124 13 040
Разом                                608 207   609 800      
Коригування та виключення 
Поточнi  податки,  вiдстроченi  податковi  зобов'язання  не  розподiляються  на  звiтнi  сегменти,
оскiльки управлiння ними проводиться на рiвнi Компанiї у цiлому.
4.2. Активи та зобов'язання по сегментам

Активи Зобов'язання
Звiтнi сегменти                      31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Реалiзацiя крохмалю та iншої продукцiї власного виробництва 557 132     620 969    435  730
492 058
Надання послуг з переробки давальницької сировини 1 783 818   1 084 988  1 395 117    749
061
Реалiзацiя товарiв     -                       2 996                     -      2 680
Надання iнших послуг   13 993                  11 802      10 944       9 902
Iнше (вода, пар)         16 840     11 580                      13 171     15 333
Разом                 2 371 783    1 732 335 1 854 962 1 269 034
Припинена дiяльнiсть



Нерозподiленi активи i зобов'язання    35 272         20 999        29 657 31 081
Разом          2 407 055 1 753 334 1 884 619 1 300 115
4.3. Iнша iнформацiя по сегментам

Амортизацiя Надходження необоротних активiв
Звiтнi сегменти Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017 Рiк,
що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Реалiзацiя крохмалю та iншої продукцiї власного виробництва 18 304  25 836  33 145   70 208
Надання послуг з переробки давальницької сировини 58 606    45 142 106 124    106 878
Реалiзацiя товарiв                - 125 - 382
Надання iнших послуг     460 491 832   1 413
Iнше (вода, пар)       554  482 1 003   2 188
Разом              77 924 72 076  141 104 181 069
4.4. Iнформацiя за географiчними регiонами
Чинником  для  визначення  Компанiєю  операцiйних  звiтних  сегментiв  є  вiдмiнностi  за
географiчними  регiонами  реалiзацiї.  Розподiл  суми  доходу  за  2018  рiк  за  географiчними
регiонами наведено нижче: 

Назва сегменту Сума доходу, тис. грн.   Вiдсоток у загальнiй сумi доходу
Київська область  634 407                  82,1 %
Iндонезiя           131 589                  17,0 %
Iншi регiони по Українi, сукупно 5 733          0,7 %
Мальта           1 546                  0,2 %
Всього              773 275                    100 %

Всi непоточнi активи розташованi у країнi походження ПрАТ "Днiпровський КПК", а саме, на
Українi.
5 УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Компанiя здiйснює керування капiталом для досягнення наступних цiлей:
-  зберегти  здатнiсть  Компанiї  продовжувати  свою  дiяльнiсть  так,  щоб  вона  й  надалi
забезпечувала дохiд для учасникiв Компанiї й виплати iншим зацiкавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Компанiї, завдяки визначенню цiн на продукцiю й
послуги Компанiї, вiдповiдних до рiвня ризику.
Компанiя  управляє структурою капiталу та  змiнює її  вiдповiдно до змiн економiчних умов i
вимог  договiрних  умов.  З  метою  збереження  або  змiни  структури  капiталу  Компанiя  може
регулювати виплати дивiдендiв, проводити повернення капiталу акцiонерам або випускати новi
акцiї. Компанiя здiйснює контроль над капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля,
який  розраховується  як  вiдношення  чистого  заборгованостi  до  суми  капiталу  i  чистої
заборгованостi. У чисту заборгованiсть включаються процентнi кредити та позики, торгова та
iнша  кредиторська  заборгованiсть  за  вирахуванням  грошових  коштiв  та  їх  еквiвалентiв,
виключаючи суми, що вiдносяться до припиненої дiяльностi.
Для досягнення даної мети управлiння капiталом, серед iншого, має забезпечуватись виконання
всiх  договiрних  умов  за  процентними кредитами  та  позиками,  якi  визначають  вимоги  щодо
структури  капiталу.  Невиконання  договiрних  умов  дає  банку  право  вимагати  негайного
повернення кредитiв i позик. У поточному перiодi договiрнi умови за процентними кредитами та
позиками не порушувалися.
6 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
6.1.  Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи Компанiї включають: 

                    Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Дохiд вiд продажу валюти           120                      124



Дохiд вiд реалiзацiї металобрухту та iн. запасiв    4 038         13 042
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi       7 089                  3 439
Оприбуткування матерiалiв в результатi лiквiдацiї активiв  955  3 043
Дохiд вiд операцiйної оренди         7 654 1 353
Безоплатно отриманi активi              30 401
Iншi операцiйнi доходи          403                 216
Разом                                   20 289           21 618
6.2. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включають:

             Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Витрати на купiвлю валюти          786                  576
Витрати на повернення товару       -                19 278
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 1 539            6 379
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi   5 577   6 092
Медичнi послуги, мед. страхування 342  1 055
Пiльговi пенсiї                              539                 950                                                           
Витрати по утриманню гуртожитку    807            -
Витрати по утриманню медпункту   218            84                                     
Витрати на дослiдження       2 851             838
Вiдшкодування мобiлiзованим     353             338
Лiкарнянi за рахунок пiдприємства 1012     1 085
Допомога за рахунок пiдприємства525       581
Резерв на вiдпустки          1 257          963
Iншi витрати            1297 152
Разом                 17 103          38 371
6.3.  Iншi доходи
Iншi доходи Компанiї включають: 

Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Дохiд вiд переоцiнки заборгованостi за валютними банкiвськими кредитами   85 2
Iншi доходи      90              -
Разом 175 2
6.4. Iншi витрати
Iншi витрати включають:

Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Витрати вiд переоцiнки заборгованостi 
за валютними банкiвськими кредитами 53 1 519
Витрати на лiквiдацiю необоротних активiв, 
в т.ч. балансова вартiсть лiквiдованих активiв 1 691 2 299
Витрати на ремонти невиробничих засобiв 374 261
Списання ПДВ                                                    33 83
Витрати матерiалiв, та засобiв санiтарного захисту 452 407
Благодiйна та iнша матерiальна допомога 1 195 454
Дотацiї на харчування 2 758 2 280
Профком - 243
Iншi 593 1 705
Разом 7 149 9 251

6.5. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати - це витрати Компанiї на нарахування вiдсоткiв за користування банкiвськими
кредитами та комiсiя за договором фiнансового лiзингу.
6.6. Адмiнiстративнi витрати



Адмiнiстративнi витрати включають:
Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017

Зарплата адмiнiстративного апарату 16 436     13 657
Нарахування ЄСВ  3 755 3124
Створення резерву на вiдпустки 1 287 1 085
Амортизацiя  967 1 061
Витрати на матерiали (ПММ, господарчi тощо) 2 525 2 280
Податки (на землю, забруднення тощо) 744 1 087
Послуги з iнформацiйного забезпечення 810 727
Послуги банкiв 524 1 269
Iншi витрати 2 517 2 352
Разом 29 565 26 642
6.7. Витрати на збут
Витрати на збут включають:

Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Зарплата персоналу 1 862 1 583
Нарахування ЄСВ  431 376
Створення резерву на вiдпустки 149 129
Амортизацiя  337 357
Витрати на матерiали (ПММ, iн.) 3 215 2 614
Транспортно-експедицiйнi послуги 38 534 47 912
Iншi витрати 1 011 672
Разом 45 539 53 637

6.8. Витрати на винагороди працiвникам
Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017

Заробiтна плата, в тому числi у складi: 89 815 81 006
Собiвартостi 68 093 62 349
Адмiнiстративних витрат 17 723 14742
Витрат на збут 2 011 1 706
Iнших операцiйних витрат 1 988 2209
Пенсiйнi витрати, в тому числi у складi: 20 037 18 761
Собiвартостi 14 625 13 971
Адмiнiстративних витрат 3 755 3124
Витрат на збут 431 376
Iнших операцiйних витрат 1 226  1290
Разом 109 852 99 767

Стан заборгованостi по виплатам персоналу та пенсiйними витратами:

Станом на 31.12.2018 Станом на 31.12.2017
Заборгованiсть перед персоналом 5 135 3 765
Заборгованiсть за пенсiйними витратами 1 455 1 100
Разом 6 590 4 865

7 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Загальна ставка оподаткування, яка застосовувалася до Компанiї протягом 2017 та 2018 рокiв
була незмiнною та становила 18%. Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за роки,
що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2018 рокiв, включають:

Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017



Поточний податок 17 830 10 691
Змiни у вiдстрочених податках -1 138 - 2 849 
Витрати (дохiд) по податку на прибуток 16 692 7 842

1 сiчня 2018 р. Кредитовано/вiднесено на прибуток чи збиток 31 грудня 2018 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць,  якi зменшують суму оподаткування
Знецiнення запасiв 26 -26           -
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення - - -

Валовий вiдстрочений податковий актив 26 -26 -

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (26 527) 1 164 (25 363)
Знецiнення запасiв - - -

Всього вiдстроченого податкового зобов'язання (26 527) 1 164 (25 363)

За вирахуванням вiдстрочених податкових активiв 26 -26 -
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (26 501) -1 138 (25 363)
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  31.12.2018  року  та  01.01.2018  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.
8 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
При обчисленнi базисного прибутку на акцiю в якостi чисельника використано значення чистого
прибутку,  отриманого Компанiєю по результатам дiяльностi за 2018 рiк.  В якостi знаменника
використано  значення  середньозваженої  кiлькостi  акцiй,  якi  перебували  в  обiгу  протягом
звiтного  року.  Подiй  щодо  викупу  або  випуску  звичайних  акцiй  протягом   2018  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 Компанiя не має.

За 2018 За 2017
Сукупний дохiд пiсля оподаткування, 
який припадає на акцiонерiв, тис. грн. 69 220 35 132
Середньозважена кiлькiсть акцiй 517 171 236 517 171 236
Прибуток (збиток) на акцiю, грн./акцiю 0,13384 0,06793
Мiж звiтною датою та датою затвердження до випуску цiєї фiнансової звiтностi будь-якi операцiї
з акцiями не проводилися. 
9 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за 2017 рiк та за 2018 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 01.01.2017 р. 212 569 501 947 42 751 17 935 248
2 835 778 285

за 2017 р.
Надiйшло 47 562 127 193 3 299 2 188 - 827

181 069
Вибуло 292 3 371 1 121 469 - 60

5 313
на 31.12.2017 р. 259 839 625 769 44 929 19 654 248

3 602 954 041
за 2018 р.
На 01.01.2018259 839 625 769 44 929 19 654 248

3 602 954 041
Надiйшло 35 102 85 831 15 361 4 300 - 510

141 104
Вибуло 107 4 444 - 526 13 86

5 176
на 31.12.2018 р. 294 834 707 156 60 290 23 428 235

4 026 1 089 969

ЗНОС
на 01.01.2017 р. 42 608 214 139 29 366 14 965 223

2 835 304 136
за 2017 р.
Нараховано 11 407 53 868 4 576 1 373 25 827

72 076
Вибуло 201 2 419 873 463 - 60

4 016 - -
на 31.12.2017 р. 53 814 265 588 33 069 15 875 248

3 602 372 196 - -

за 2018 р.
На 01.01.201853 814 265 588 33 069 15 875 248 3  602

372 196
Нараховано 14 255 57 027 4 405 1 727 - 510

77 924
Вибуло 50 3 911 - 525 13 86

4 585
на 31.12.2018 р. 68 019 318 704 37 474 17 077 235

4 026 445 535

БАЛАНСОВА ВАРТIСТЬ:

на 01.01.2018 р. 206 025 360 181 11 860 3 779 0
0 581 845

на 31.12.2018 р. 226 815 388 452 22 816 6 351 0
0 644 434

До  складу  транспортних  засобiв  включено  актив,  який  Компанiя  утримувало  на  умовах
фiнансового лiзингу з 2013 року по серпень 2018 року. Станом на 30.08.2018 року Компанiєю
сплачено  платежi  за  фiнансовим  лiзингом  у  повному  обсязi.  Первiсна  вартiсть  повнiстю



амортизованих засобiв на дату складання Балансу дорiвнює 52 175 тис. грн.
 
10 ПОЗИКОВI КОШТИ 
Станом  на  01.01.2018  року  Компанiя  мала  заборгованiсть  за  наступними  кредитними
договорами:
- 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. 

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Довгостроковi позиковi кошти
Зобов'язання за банкiвським кредитом 4 730 -
Всього довгострокових позикових коштiв 4 730 -
Поточнi позиковi кошти
Зобов'язання з фiнансового лiзингу 80 -
Всього поточних позикових коштiв80 -
Всього позикових коштiв 4 810 -
Строк  погашення  зобов'язання  по  фiнансовому  лiзингу  -  серпень  2018  р.,  за  банкiвськими
кредитами - квiтень 2018 р. Заборгованiсть за кредитним та лiзинговим договорами виплаченi у
повному обсязi у встановленi умовами договорiв строки. 
11 ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 
Iнформацiя щодо змiн у складi товарно-матерiальних запасiв: 

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Сировина та матерiали 95 435 96 339
Паливо                                 19 920 7 979
Тара i тарнi матерiали 6 772 7 411
Будiвельнi матерiали17 509 20 764
Запаснi частини                177 868 98 864
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 833 633
Незавершене виробництво 1 619 3 506
Готова продукцiя                 3 192 13 893
Товари                                      - 78
Разом                               323 148 249 467
У зв'язку  з  моральним  та  фiзичним  старiнням,  а  також  повною  втратою  лiквiдностi  деяких
товарно-матерiальних запасiв, уцiнка запасiв станом на 01.01.2018 року складала 145,4 тис. грн.
Протягом року на  рахунок  витрат Компанiєю списано нелiквiднi  запаси  в  повному обсязi.  З
врахуванням результатiв перегляду ринкової вартостi та ринкових умов щодо потенцiйних цiн
реалiзацiї  товарно-матерiальних запасiв станом на 31.12.2018 року, уцiнки вартiсть запасiв не
потребує.  Станом  на  31  грудня  2018  року  та  1  сiчня  2018  року  Компанiя  не  мала  запасiв,
переданих як застава для гарантiї зобов'язань.
12 ДЕБIТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАНIСТЬ  ЗА  ОСНОВНОЮ  ДIЯЛЬНIСТЮ  ТА  IНША
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 50 055 11 919
Мiнус: резерв на знецiнення                   (3 027)                 -
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi  47 028   11 919
Передоплати                    158 008    217 129
Мiнус: резерв на знецiнення            (42)            -
Iнша нефiнансова заборгованiсть     21 325       35 747
Всього нефiнансової дебiторської заборгованостi179 291 252 876
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi



226 319 264 795

Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
           31.12.2018   31.12.2017

0-60 днiв       3 732    41 486
60-90 днiв          180         156
90-120 днiв        964      33     
бiльше 120 днiв   7 043   5 352
Разом:             11 919  47 027
У складi резерву на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю
та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат у 2018 роцi вiдбулися такi змiни:

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Передоплати
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2018   (3 027)       (-) (42)
Додаткове знецiнення        -       -       -
Використання резерву 3 027       -     42
Резерв на знецiнення на 31 грудня 2018    -       -   -
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).
13 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом  на  31  грудня  2018  року  та  1  сiчня  2018  року  грошовi  кошти  та  їх  еквiваленти
деномiнованi  в  гривнях  та  iноземнiй  валютi  (долар).  Усi  кошти  на  банкiвських  рахунках  не
простроченi та не знецiненi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв:

                  01.01.2018 31.12.2018
Українськi гривнi          99                     312
Долар США         167                    -
Разом                         266  312
Iншi  надходження  та  витрачання  грошових  коштiв  Компанiї,  вiдображенi  у  Звiтi  про  рух
грошових коштiв (за прямим методом) включають: 
Iншi надходження операцiйної дiяльностi

2018 рiк 2017 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв - 13 568
Повернення помилково перерахованих коштiв - -
Iншi надходження 503 114
Разом 503 13 682
Iншi витрачання операцiйної дiяльностi

2018 рiк 2017 рiк
Погашення за авансовими звiтами 362 348
Алiменти та iншi утримання iз заробiтної плати 1070 1 025
Перерахування профкому - 765
Надання допомоги фiз.особам, неприбутковим органiзацiям 224 617
Iнше витрачання 598 1 215
Разом 2 254 3 970
14 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
14.1 Акцiонерний капiтал
У 2018 не було змiн у кiлькостi випущених та повнiстю сплачених акцiй Компанiї. Станом на 31
грудня 2018 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 2018 р. не
було заявлено про виплату дивiдендiв.
Розподiл акцiй мiж акцiонерами
Найменування
Акцiонера Наявнiсть акцiй на 31.12.2018 рокуНаявнiсть акцiй на 31.12.2017 року

к-ть Сума, грн. % к-ть Сума, грн. %
У осiб, частка яких у статутному фондi не перевищує 5%, у т.ч.: 6 084 858 1  521  214,5

1,176566 6 084 858 1 521 214,5 1,176566
у членiв виконавчих органiв ПАТ - - - - - -
У осiб, частка яких у статутному фондi  перевищує  5%, у т. ч.: 511 086 378 127  771  594,5

98,823434 511 086 378 127 771 594,5 98,823434
33549199  ПАТ  "Закритий  не  диверсифiкований  корпоративний  Iнвестицiйний  фонд  "Прайм
Ессетс Кепiтал" (Україна) 511 086 378 127 771 594,5 98,823434 511 086 378 127  771
594,5 98,823434
ВСЬОГО 517 171 236 129 292 809 100 517 171 236 129 292 809 100

14.2. 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  Компанiї  було прийнято рiшення щодо направлення
частини суми чистого прибутку, отриманого по результатам роботи 2017 року, в розмiрi 1 757
тис. грн. (становить 5% вiд суми прибутку за 2018 рiк) до Резервного фонду Компанiї.  Станом
на 31.12.2018 року резервний капiтал дорiвнює 13 100 тис. грн.
15. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА IНШИХ ВИПЛАТ
Iнформацiя щодо виду та змiн забезпечень: 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
Створено на 01.01.2018 8 237
     нараховано                       9 443
     використано                     9 901
     вiдновлення невикористаних сум   -
Залишок на 31.12.2018 7 779
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.

16. КРЕДИТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАНIСТЬ  ЗА  ОСНОВНОЮ  ДIЯЛЬНIСТЮ  ТА  IНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, в т.ч. з пов'язаними особами     239 918



287 378
Зобов'язання за фiнансовим лiзингом 80 -
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 239 998 287 378

Аванси отриманi, в.т.ч. з пов'язаними особами    973 021      1 461 614
Нарахованi витрати на винагороди працiвникам   3 765         5 135
Вiдрахування на соцiальнi внески   1 100 1 455
Вiйськовий збiр    77 102
Податок на доходи фiзичних осiб  926 1 223
Ресурснi платежi      135    79
Податок на прибуток   3 442       2 890
Розрахунки з податкових зобов'язань   22 336        49 643
Заборгованiсть за поворотною фiн. допомогою     15 62041 666
Iнша заборгованiсть         227 292
Всього нефiнансової кредиторської заборгованостi  1 020 649 1 564 099
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 1  260
647  1 851 477
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.
17. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Судовi процедури. 
В 2018 роцi за результатами позапланових податкових перевiрок ПрАТ "Днiпровський КПК" мав
двi судовi справи на загальну суму 32,4 млн. грн. Адмiнiстративним судом прийняти рiшення на
користь ПрАТ "Днiпровський КПК", якi вступили в законну силу вiдповiдно 04.06.2018 р.  та
13.09.2018р..
Податкове  законодавство.  Українське  податкове,  валютне  та  митне  законодавство  часто
змiнюється.  Суперечливi  положення  тлумачаться  по-рiзному.  Керiвництво  вважає,  що  його
тлумачення є доречним та обгрунтованим 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
Компанiї  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.
18. 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 Компанiєю особами є:    

Назва пов'язаної особи Характер взаємовiдносин
ТОВ  "Iнтерстарч Україна" (код 38307757) Контролююча сторона
Майстренко Олександр Володимирович Вiдносини контролю
Iгнатов Євген В'ячеславович Вiдносини контролю
Пiщик Андрiй Володимирович Вiдносини контролю
Цимбал Тамара Григорiвна Вiдносини контролю
Хрiєнко Вiктор Михайлович Вiдносини контролю
Види та обсяги операцiй за 2018 рiк з ТОВ "IНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА"
Операцiя тис. грн., в т.ч. ПДВ
Реалiзацiя пов'язанiй особi готової продукцiї Компанiєю 44 544
Надання пов'язанiй особi послуг з переробки та iнших послуг 717 170
Отримання вiд пов'язаної особи товарiв та iнших ТМЦ 77 376
Сума  залишкiв  заборгованостей  мiж  ПрАТ  "Днiпровський  КПК"   та  ТОВ   "IНТЕРСТАРЧ
УКРАЇНА" 
Заборгованiсть На 01.01.2018На 31.12.2018
Дебiторська заборгованiсть пов'язаної особи за продукцiю 7 053 2 824
Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаною особою за одержаними авансами 972  908  

1 461 571
Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаною особою за отриманi товари та ТМЦ 173  278

211 358
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  4  особами:  Дирекцiєю  Компанiї  (4  чол).
Характер  вiдносин  -  вiдносини  контролю.  У  2018  роцi  вся  сума  компенсацiї  ключовому
управлiнському персоналу була  включена до складу адмiнiстративних витрат  та  становить  1
596,2 тис.грн. Компанiя не має довгострокових зобов'язань.
19. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi  фiнансовi  зобов'язання  Компанiї  включають  кредити  та  позики,  торгову  та  iншу
кредиторську заборгованiсть.  Основною метою даних фiнансових зобов'язань  є  фiнансування
операцiй  Компанiї.  До  складу  основних  фiнансових  активiв  Компанiї  входять  торгова
дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної
дiяльностi. 
Компанiя схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi та валютного
ризику.   Керiвництво  Компанiї  контролює  процес  управлiння  цими  ризиками.  Функцiя
управлiння  ризиками  у  Компанiї  здiйснюється  стосовно  фiнансових  ризикiв  (кредитного,
валютного, ризику лiквiдностi), ринкових, цiнових, 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.
Ринковий ризик
Ринковий  ризик  -  це  ризик  того,  що  справедлива  вартiсть  або  майбутнi  грошовi  потоки  вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик включає
в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик i iншi цiновi ризики, наприклад,
ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари. Фiнансовi iнструменти,
яким властивий ринковий ризик,  включають в  себе  кредити i  позики,  депозити,  iнвестицiї  в
борговi i пайовi iнструменти i похiднi фiнансовi iнструменти.
Обсяги реалiзацiї Компанiї залежать вiд цiн закупiвлi сировини для виробництва крохмалю й
iнших  продуктiв  переробки.  Компанiя  купує  сировину  у  вiтчизняних  сiльськогосподарських



виробникiв. Україна є країною з ризикованим сiльським господарством, тому є ризик того, що
цiни на сировину можуть коливатися залежно вiд урожайностi по країнi.
Цiновий ризик
 Компанiя не схильна до цiнового ризику щодо енергоносiїв, якi використовуються  на виробничi
потреби. Через впровадження енергозберiгаючих технологiй,  цiновий ризик на енергоносiї  не
буде впливати на Компанiю найближчим часом.
Кредитний ризик 
Компанiя 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 Компанiєю продукцiї на кредитних
умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Максимальна  сума  кредитного  ризику,  на  який  наражається  Компанiя,  показана  нижче  за
категорiями фiнансових активiв: 

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 13) 266 312
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю (Примiтка 12) 47 028 11 919
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 47 294 12 231
Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями, здiйснюється Компанiєю вiдповiдно до
полiтики,  процедурам  i  системам  контролю,  встановленими  щодо  управлiння  кредитним
ризиком,  пов'язаним  з  покупцями.  Кредитна  якiсть  покупця  оцiнюється  на  основi  докладної
форми  оцiнки  кредитного  рейтингу.  Здiйснюється  регулярний  монiторинг  непогашеної
дебiторської заборгованостi покупцiв та активiв за договором.
Необхiднiсть визнання знецiнення аналiзується на кожну звiтну дату з використанням матрицi
оцiночних  резервiв  для  оцiнки  очiкуваних  кредитних  збиткiв.  Ставки  оцiночних  резервiв
встановлюються  в  залежностi  вiд  кiлькостi  днiв  прострочення  платежу  для  груп  рiзних
клiєнтських  сегментiв  з  аналогiчними  характеристиками  виникнення  збиткiв  (тобто  по
географiчних  регiонах,  типу продукту,  типу i  рейтингу покупця,  забезпечення  за  допомогою
акредитивiв  або  iнших  форм  страхування  кредитних  ризикiв).  Розрахунки  вiдображають
результати, розрахованi з урахуванням ймовiрностi, тимчасову вартiсть грошей i обгрунтовану та
пiдтверджувану  iнформацiю  про  минулi  подiї,  поточних  умовах  i  прогнозованих  майбутнiх
економiчних умовах, доступну на звiтну дату. Компанiя не має майна, переданого їй у заставу як
забезпечення належної їй заборгованих грошей. 
Отже, керiвництво Компанiї вважає доцiльним надавати у фiнансовiй iнформацiї данi про строки
заборгованостi та iншу iнформацiю про кредитний ризик. Цю iнформацiю подано у Примiтцi 12.
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.  Компанiя не має значного валютного ризику. 
Ризик процентної ставки. 
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового  iнструмента  коливатимуться  внаслiдок  змiн  ринкових  процентних  ставок.
Схильнiсть Компанiї до ризику змiни ринкових процентних ставок може вiдноситься, перш за
все, до довгострокових боргових зобов'язаннях Компанiї з плаваючою процентною ставкою.
Станом на кiнець 2018 року фiнансовi  процентнi зобов'язання Компанiї  вiдсутнi,  тому даний
ризик не є властивим для Компанiї
Ризик лiквiдностi. 
Компанiя  здiйснює  контроль  над  ризиком  дефiциту  грошових  коштiв,  використовуючи
iнструмент  планування  поточної  лiквiдностi.  Метою  Компанiю  є  пiдтримка  балансу  мiж
безперервнiстю  фiнансування  та  гнучкiстю  шляхом  використання  банкiвських  овердрафтiв,
банкiвських кредитiв, фiнансової оренди та договорiв оренди з правом викупу. Вiдповiдно до



полiтики Компанiї, протягом наступних 12 мiсяцiв повинна пiдлягати погашенню не бiльше 25%
заборгованостi.  Компанiя  проаналiзувала  концентрацiю  ризику  щодо  рефiнансування  своєї
заборгованостi  i  прийшла  до висновку,  що  вона є  низькою.  Компанiя  має  доступ  до джерел
фiнансування в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi, що пiдлягає виплатi
протягом 12 мiсяцiв,  за  домовленiстю з  поточними кредиторами можуть  бути  перенесенi  на
бiльш пiзнi дати.
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 Компанiї. 
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов'язань станом на 31 грудня 2018 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 рокуВсього
Зобов'язання
Позиковi кошти (Примiтка 10) - - - -
Кредиторська заборгованiсть 
за основною дiяльнiстю (Примiтка 16)  263 641   13 674 10 063 287 373

Всього майбутнiх платежiв 287 373
Операцiйний та юридичний ризики. 
Операцiйний та юридичний ризики включають:
 ризик персоналу, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (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 Компанiєю вимог законодавства, договiрних
зобов'язань,  а  також  з  недостатньою  правовою  захищенiстю  установи  або  з  правовими
помилками, яких припускається установа при провадженнi дiяльностi.
Чутливiсть Компанiї до операцiйного ризику є низькою, оскiльки розподiл обов'язкiв в Компнаiї
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 Компанiя, 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.
20. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Компанiя  здiйснює  аналiз  фiнансових  iнструментiв,  визнаних  за  справедливою  вартiстю,  у
розрiзi таких категорiй iєрархiї:
- iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на основi котирувань цiн на активних
ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1;
- iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на основi вiдмiнних вiд котирувань цiн,
включених  до  Рiвню  1,  вихiдних  даних,  що  спостерiгаються  для  активу  або  зобов'язання



безпосередньо (цiни) або опосередковано (похiднi вiд цiн) - рiвень 2;
- iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на основi вихiдних даних для активу
або  зобов'язання,  не  заснованих  на  спостережуваних  ринкових  даних  (вихiднi  данi,  що  не
спостерiгаються на ринку) - рiвень 3.
Згiдно  МСФЗ  (IFRS)  7.29  розкриття  iнформацiї  про  справедливу  вартiсть  фiнансових
iнструментiв не вимагається: 
 якщо  балансова  вартiсть  є  обгрунтованим  наближенням  до  справедливої  вартостi
(наприклад, короткострокова торгова дебiторська i кредиторська заборгованiсть); 
 щодо договору, що мiстить умову дискрецiйного участi (як описано в МСФЗ (IFRS) 4),
якщо справедлива вартiсть цiєї умови не може бути надiйно оцiнена; 
 щодо зобов'язання по орендi.
Станом на 31.12.2018 року Компанiя не має фiнансових активiв, якi могли б бути вiднесенi до
категорiй "Фiнансовi активи, що переоцiнюються за СС через прибуток або збиток", "Фiнансовi
активи,  якi  оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з  подальшою
рекласифiкацiєю накопичених  прибуткiв  i  збиткiв  (борговi  iнструменти)",  "Фiнансовi  активи,
класифiкованi  за  рiшенням  органiзацiї  як  оцiнюванi  за  справедливою  вартiстю  через  iнший
сукупний дохiд без подальшої рекласифiкацiї накопичених прибуткiв i збиткiв при припиненнi
визнання (пайовi iнструменти)" та "Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток".
21. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає, щоб органiзацiї розкривали у своїй фiнансовiй звiтностi iнформацiю
про стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу, а також вiдому або обгрунтовану
iнформацiю, що дозволяє користувачам оцiнити можливий вплив застосування цих МСФЗ на
фiнансову звiтнiсть органiзацiї.
Нижче  наводяться  новi  стандарти,  поправки  i  роз'яснення,  якi  були  випущенi,  але  ще  не
вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати
цi стандарти, поправки i роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року та замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР
(SIC)  15  "Операцiйна  оренда  -  стимули"  та  Роз'яснення  ПКР (SIC)  27  "Визначення  сутностi
операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцiнки,  подання  та  розкриття  iнформацiї  про  оренду i  вимагає,  щоб  орендарi  вiдбивали  всi
договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку,
передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд
визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних
комп'ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На
дату  початку  оренди  орендар  має  визнавати  зобов'язання  щодо  орендних  платежiв  (тобто
зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi
визнавати витрати  на  вiдсотки  за  зобов'язанням по орендi  окремо  вiд  витрат по  амортизацiї
активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi
права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється,  в
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати  оренду,  використовуючи тi  ж принципи класифiкацiї,  що i  в  МСФЗ (IAS)  17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.



МСФЗ (IFRS) 16, який набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати, вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в
порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
Перехiд на МСФЗ (IFRS 16)
Компанiя  планує  застосувати  МСФЗ  (IFRS)  16  ретроспективно  до  кожного  представленого
попереднього звiтного перiоду. Компанiя вирiшила застосовувати стандарт до тих договорiв, якi
ранiше були iдентифiкованi як договори оренди вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17 i Роз'ясненням
КТМФЗ (IFRIC) 4. Таким чином, Компанiя не застосовуватиме стандарт до договорiв, якi ранiше
не були iдентифiкованi як мiстять ознаки оренди вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17 i Роз'ясненням
КТМФЗ (IFRIC) 4.
Компанiя  прийняла  рiшення  використовувати  звiльнення,  передбаченi  стандартом  щодо
договорiв оренди, термiн оренди за якими на дату першого застосування становить не бiльше 12
мiсяцiв, а також договорiв оренди, базовий актив за якими має низьку вартiсть. Компанiя має
договори оренди певних видiв активiв, вартiсть яких вважається низькою.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"
В травнi  2017  р.  Рада  з  МСФЗ випустила  МСФЗ (IFRS)  17  "Договори страхування",  новий
всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання
визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн
замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ
(IFRS)  17  застосовується  до  всiх  видiв  договорiв  страхування  (тобто  страхування  життя  та
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно
вiд  виду  органiзацiї,  яка  випускає  їх,  а  також  до  певних  запобiжних  заходiв  i  фiнансовим
iнструментам з умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна
мета  МСФЗ (IFRS)  17  полягає  в  наданнi  моделi  облiку  договорiв  страхування,  яка  є  бiльш
ефективною  i  послiдовною  для  страховикiв.  На  вiдмiну  вiд  вимог  МСФЗ  (IFRS)  4,  якi  в
основному  базуються  на  попереднiх  мiсцевих  облiкових  полiтиках,  МСФЗ  (IFRS)  17  надає
всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi
МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
-  певнi  модифiкацiї  для  договорiв  страхування  з  умовами  прямої  участi  (метод  змiнної
винагороди).
-  спрощений  пiдхiд  (пiдхiд  на  основi  розподiлу  премiї)  в  основному  для  короткострокових
договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї
дати, при цьому вимагається порiвняльна iнформацiя. Допускається застосування до цiєї дати за
умови,  що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i  МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого
застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. 
Даний стандарт не застосовний до Компанiї.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток в умовах iснування невизначеностi
щодо  податкових  трактувань,  що  впливає  на  застосування  МСФЗ  (IAS)  12.  Роз'яснення  не
застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а
також  не  мiстить  особливих  вимог,  що  стосуються  вiдсоткiв  i  штрафiв,  пов'язаних  з
невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання:
- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
-  допущення,  якi  органiзацiя  робить  щодо  перевiрки  податкових  трактувань  податковими
органами;
-  як  органiзацiя  визначає  оподатковуваний  прибуток  (податковий  збиток),  податкову  базу,
невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;
- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
Компанiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо
або  разом  з  однiєю  або  декiлькома  iншими  невизначеними  податковими  трактуваннями.



Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат
дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя застосує
роз'яснення  з  дати  його  вступу  в  силу,  застосування  роз'яснення  не  вплинуло  на  фiнансову
звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за амортизованою вартiстю або за
справедливою  вартiстю  через  iнший  сукупний  дохiд  за  умови,  що  передбаченi  договором
грошовi  потоки  є  "виключно  платежами  в  рахунок  основної  суми  боргу  i  вiдсоткiв  на
непогашену  частину  основної  суми  боргу"  (критерiй  застосовуються  ретроспективно  i
вступають  в  силу  для  рiчних  перiодiв,  що  починаються  1  сiчня  2019  р.).  Допускається
застосування до цiєї дати. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - "Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 в частинi  облiку
втрати  контролю  над  дочiрньою  органiзацiєю,  яка  продається  асоцiйованiй  органiзацiї  або
спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток,
якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором та його асоцiйованої органiзацiєю або
спiльним  пiдприємством,  визнаються  в  повному  обсязi.  Однак  прибуток  або  збиток,  якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються
тiльки  в  межах  часток  участi,  наявних  у  iнших,  нiж  органiзацiя,  iнвесторiв  в  асоцiйованого
пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в
силу  на  невизначений  термiн,  проте  органiзацiя,  яка  застосовує  данi  поправки  достроково,
повинна застосовувати їх перспективно. 
Для Компанiї наведенi положення не застосовнi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення
зобов'язань за програмою"
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до
програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом
звiтного  перiоду.  Поправки  роз'яснюють,  що  якщо  внесення  змiн  до  програми,  скорочення
програми  або  погашення  зобов'язань  за  програмою  вiдбувається  протягом  звiтного  перiоду,
органiзацiя повинна:
- визначити вартiсть послуг поточного перiоду стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до
програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних
припущень, використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною
виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою , i активи програми пiсля
даної подiї;
- визначити чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до програми,
її  скорочення  або  повного  погашення  зобов'язань  за  програмою,  з  використанням:  чистого
зобов'язання  (активу)  програми  з  визначеною  виплатою,  що  вiдображають  винагороди,
пропонованi  за  програмою,  i  активи  програми  пiсля  цього  подiї;  та  ставки  дисконтування,
використаної  для  переоцiнки  цього  чистого  зобов'язання  (активу)  програми  з  визначеною
виплатою.
Поправки  також  роз'яснюють,  що  органiзацiя  повинна  спочатку  визначити  вартiсть  послуг
минулих перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань, без урахування впливу
граничної  величини  активу.  Дана  сума  визнається  в  прибутку  чи  збитку.  Потiм  органiзацiя
повинна  визначити  вплив  граничної  величини  активiв  пiсля  внесення  змiн  до  програми,  її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою. Змiна даного впливу, за винятком
сум, включених в чисту величину вiдсоткiв, визнається у складi iншого сукупного доходу.



Данi  поправки  застосовуються  щодо  змiн  програми,  її  скорочення  або  повного  погашення
зобов'язань  за  програмою,  що  сталися  на  дату  або  пiсля  початку  першого  рiчного  звiтного
перiоду, починаючи з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї
дати.  Данi  поправки  будуть  застосовуватися  тiльки  у  вiдношеннi  майбутнiх  змiн  програми
Компанiї, її скорочення або погашення зобов'язань за програмою.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - "Довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї  та спiльнi
пiдприємства"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в
асоцiйованi  органiзацiю  або  спiльне  пiдприємство,  до  яких  не  застосовується  метод  пайової
участi,  але  якi,  по сутi,  складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскiльки воно
має на увазi, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних
збиткiв в МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 органiзацiя не бере до
уваги збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, який збиток вiд
знецiнення  чистих  iнвестицiй,  визнанi  в  якостi  коригувань  чистих  iнвестицiй  в  асоцiйовану
органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСФЗ (IAS) 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства".
Данi  поправки  застосовуються  ретроспективно  i  вступають  в  силу  для  рiчних  перiодiв,  що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування поправок до цiєї
дати. 
Оскiльки у Компанiї вiдсутнi такi довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї або спiльнi
пiдприємства, данi поправки не чинять впливу на її фiнансову звiтнiсть.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр. (Випущенi в груднi 2017 року)
Данi удосконалення включають в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв"
У поправках пояснюється, що якщо органiзацiя отримує контроль над бiзнесом, який є спiльною
операцiєю,  то  вона  повинна  застосовувати  вимоги  щодо  об'єднання  бiзнесiв,  здiйснюваного
поетапно,  включаючи  переоцiнку  ранiше  контрольованої  частки  участi  в  активах  та
зобов'язаннях  спiльної  операцiї  за  справедливою  вартiстю.  При  цьому  набувач  повинен
переоцiнити всю наявну ранiше частку участi в спiльних операцiях.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо об'єднань бiзнесiв, дата яких збiгається з
або настає пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, починається 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.  Данi поправки будуть не застосовнi до
Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво"
Сторона, яка є учасником спiльних операцiй,  але не має спiльного контролю, може отримати
спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в рамках яких є бiзнес, як цей термiн
визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках ранiше були частки
участi в данiй спiльної операцiї не переоцiнювати.
Органiзацiя  повинна  застосовувати  данi  поправки  щодо  угод,  в  рамках  яких  вона  отримує
спiльний контроль i дата яких збiгається з або настає пiсля початку першого рiчного звiтного
перiоду, починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї
дати. В даний час данi поправки не застосовнi до Компанiї.
МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток"
Поправки  роз'яснюють,  що  податковi  наслiдки  щодо  дивiдендiв  в  бiльшiй  мiрi  пов'язанi  з
минулими  операцiями  чи  подiями,  якi  генерували  прибуток,  що  розподiляється,  нiж  з
розподiлами мiж власниками.  Отже,  органiзацiя  повинна  визнавати  податковi  наслiдки  щодо
дивiдендiв в прибутку чи збитку, iншого сукупного доходу або власного капiталу в залежностi
вiд того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї.
Органiзацiя повинна застосовувати данi  змiни до рiчних звiтних перiодiв,  що починаються 1



сiчня  2019  року  або  пiсля  цiєї  дати.  Допускається  застосування  до  цiєї  дати.  При першому
застосуваннi даних поправок органiзацiя повинна застосовувати їх до податкових наслiдкiв щодо
дивiдендiв, визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.
Компанiя не очiкує, що поправки нададуть будь-який вплив на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IAS) 23 "Витрати за запозиченнями"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати позики, отриманi спецiально для
придбання квалiфiкованого активу, в складi позик на спiльнi цiлi, коли завершенi практично всi
роботи, необхiднi для пiдготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо витрат за позиками, понесених на дату
початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки, або пiсля
цiєї  дати.  Органiзацiя  повинна  застосовувати  данi  змiни  до  рiчних  звiтних  перiодiв,  що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. 
Оскiльки дiюча полiтика Компанiї вiдповiдає вимогам поправок, Компанiя не очiкує, що вони
будуть мати вплив на її фiнансову звiтнiсть.
22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля закiнчення звiтного перiоду до часу опублiкування фiнансової iнформацiї  у фiнансово-
господарськiй  дiяльностi  Компанiї  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.

Генеральний директор ________________ /Iгнатов Є. В./

Головний бухгалтер  ___________________ /Цимбал Т. Г./



XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-

IНВЕСТ"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи)

32241880

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

49101, м. Днiпро, пр-т Пушкiна, буд.
25/27

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

3094

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

номер: 332/4, дата: 27.10.2016

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки)

02 - із застереженням

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/в
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 22-03-19/А, дата: 01.04.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.04.2019, дата

закінчення: 24.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 24.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
201 066,00

13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" (код 00383372, мiсцезнаходження:
51650, Днiпропетровська область, Верхньоднiпровський район, смт. Днiпровське, вул. 
Олександра Островського, 11, (тут та надалi по тексту - ПРАТ "Днiпровський КПК" або 
Товариство), що додається, яка включає: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р., 
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" за 2018 рiк, 
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк, 
- Звiт про власний капiтал за 2018 рiк, 
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювання 
до рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Днiпровський КПК" за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз 
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2018 року, його 



фiнансовий результат та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV 
щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
1. Оскiльки нас було призначено аудиторами Товариства в 2019 роцi, ми не мали змоги 
спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв станом на 31.12.2018 року, а також станом на 
31.12.2017 року. За допомогою альтернативних процедур, враховуючи обмеження, встановленi 
безперервним виробничим процесом Товариства, ми не змогли впевнитися в кiлькостi запасiв, 
утримуваних на 31.12.2017р. та на 31.12.2018 рр., якi  зазначенi в "Балансi (Звiтi про 
фiнансовий стан)" ) в сумi 249 467 тис.грн. та 323 148 тис.грн. вiдповiдно. Оскiльки залишки 
запасiв на початок перiоду впливають на визначення фiнансових результатiв та грошових 
потокiв, ми не змогли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях запасiв 
вiдображених чи невiдображених в облiку, а також елементiв, що входять до складу звiту про 
фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух 
грошових коштiв.
2. Товариство є учасником програми пенсiйного забезпечення по закiнченню трудової 
дiяльностi з визначеною виплатою.  Вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам" оцiнка 
зобов'язань та витрат вимагає застосування актуарних методiв, зобов'язання оцiнюються на 
дисконтованiй основi. Товариством не визначено теперiшньої вартостi зобов'язання, 
справедливої вартостi активiв програми, не визначено загальної суми  актуарних прибуткiв та 
збиткiв. В зв'язку з цим, не можливо визначити вплив непроведених розрахункiв на показники 
фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть 
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом 
етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс
РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формування думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань.

Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав 
виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що 
були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення 
нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається.

Опис питання Опис аудиторських процедур

Вплив застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"



Вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", починаючи з 1 сiчня 2018 року 
керiвництво Товариства перспективно оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з 
дебiторською заборгованiстю покупцiв i замовникiв, i визнає забезпечення пiд кредитнi збитки
на кожну звiтну дату. Оцiнка кредитних збиткiв представляє неупереджену та виважену з 
урахуванням ймовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, i 
вiдображає всю обгрунтовану i пiдтверджену iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови i 
прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату. Ступiнь точностi оцiнки 
керiвництва буде пiдтверджена або спростована розвитком майбутнiх подiй, якi за своєю суттю
є невизначеними.

Ми придiлили особливу увагу оцiнцi резерву пiд кредитнi збитки по дебiторськiй 
заборгованостi покупцiв та замовникiв, оскiльки використання моделi та припущень щодо 
оцiнки резерву потребує застосування професiйного судження керiвництва (див. Примiтки 2.2.,
12 до даної фiнансової звiтностi) Опис аудиторських процедур, що виконувались:

Ми виконали перевiрку методологiї оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв стосовно 
дебiторської заборгованостi покупцiв та замовникiв, використовуваної керiвництвом 
Товариства.

Ми виконали вибiркову перевiрку коректностi класифiкацiї сум дебiторської заборгованостi 
для їх подальшої оцiнки в залежностi вiд характеристик кредитного ризику i термiнiв 
прострочення.

Ми виконали вибiркову перевiрку щодо термiнiв виникнення дебiторської заборгованостi 
покупцiв та замовникiв для пiдтвердження тривалостi перiоду прострочення платежу.

Ми перевiрили математичну точнiсть розрахункiв в прогнознiй моделi, оцiнили основнi вхiднi 
данi, використанi в розрахунках шляхом зiставлення з представленими даними, припущеннями
керiвництва, макроекономiчними припущеннями i нашими власними знаннями та досвiдом в 
оцiнцi.

Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї, за 2018 рiк

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену 
станом на 31.12.2018 та за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Iнша iнформацiя, отримана на 
дату цього звiту аудитора, складається з: 
- iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента ПРАТ "Днiпровський КПК" за 2018 
рiк, складеного вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
№3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями), та з врахуванням вимог щодо 
складання рiчного звiту емiтента вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 р. (iз змiнами та доповненнями);
- Звiту керiвництва (звiту управлiння), складеного на виконання ст. 11 Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р.(iз 
змiнами та доповненнями) з урахуванням вимог щодо його складання вiдповiдно до ст. 40 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами 
та доповненнями) та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затвердженого Рiшенням  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд
03.12.2013 р. (iз змiнами та доповненнями).

Наша думка щодо фiнансової звiтностi Товариства не поширюється на iншу iнформацiю та ми 



не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку 
щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента 
та Звiту керiвництва (звiту управлiння) за 2018 рiк викладено в роздiлi "Звiт  щодо вимог 
iнших законодавчих i нормативних актiв".

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
вищевказаною iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 
мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 
основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно було б включити 
до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  та вимог Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової 
звiтностi, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
який мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 



прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну 
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 
думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 
аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, та, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 
аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

ЗВIТ  ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог ст.40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями) 
стосовно перевiрки положень Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк, який є 
складовою частиною Звiту керiвництва (звiту управлiння) ПРАТ "Днiпровський КПК".
1. Нами перевiрено iнформацiю, зазначену емiтентом щодо застосування кодексу 
корпоративного управлiння, iнформацiю щодо проведення загальних зборiв та опису 
прийнятих на зборах рiшень, iнформацiю про склад наглядової ради та виконавчого органу 
ПРАТ "Днiпровський КПК", про проведенi засiдання наглядової ради iз загальним описом 



прийнятих рiшень. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi законодавчим вимогам, 
встановленим щодо розкриття такої iнформацiї, та фактiв суттєвих викривлень зазначеної 
iнформацiї фактичним обставинам, протокольним рiшенням, статутним та розпорядчим 
документам Товариства, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.
2. На думку аудитора опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю та 
управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцiй емiтента, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента,  наведено в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до фактичних обставин та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями).
3. На думку аудитора, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, 
повноважень посадових осiб емiтента наведено в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 
Статутних та регламентних документiв ПРАТ "Днiпровський КПК" та вимог пп.5-9 частини 3 
ст. ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз
змiнами та доповненнями). 

Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог частини 4 ст.14 Закону України 
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" №2258-VIII вiд 21.12.2017 року, яка
є обов'язковою для надання за результатами аудиту пiдприємства, що становить суспiльний 
iнтерес.
1. Рiшення про призначення ТОВ АФ "Аудит-Iнвест" на проведення обов'язкового аудиту 
прийнято Наглядовою радою ПРАТ "Днiпровський КПК" 21 сiчня 2019 року за результатами 
конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. Iнформування Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку про призначення аудитора проведено в установленому 
законодавством порядку.
2. Загальна тривалiсть виконання нами завдання з обов'язкового аудиту Товариства з 
урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторених призначень становить  
7 рокiв, починаючи з року, що закiнчився 31 грудня 2012 р. по рiк, що закiнчився 31 грудня 
2018р. Це завдання також є першим роком проведення ТОВ АФ "Аудит-Iнвест" обов'язкового 
аудиту фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства суб'єктом суспiльного 
iнтересу у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiку та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1997 р. №996-XIV.
3. У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту нами розкрито питання, що мали 
найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, та на якi, на наше 
професiйне судження, доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi нашого
аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi нашої думки щодо неї, 
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
4. Пiд час виконання даного завдання з обов'язкового аудиту нами не було виявлено iнших
суттєвих питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, якi зазначено у роздiлi "Ключовi 
питання аудиту" цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити у 
вiдповiдностi до вимог частини пп.3) п.4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" №2258-VIII вiд 21.12.2017 року.
5. Iнформацiю, що мiститься у даному звiтi незалежного аудитора, складеного за 
результатами виконання завдання з обов'язкового аудиту, узгоджено з iнформацiєю, що 
наведена у додатковому звiтi для Ревiзiйної комiсiї, на яку покладено функцiї Аудиторського 
комiтету ПРАТ "Днiпровський КПК".
6. Протягом 2018 року та у перiод з 1 сiчня до дати пiдписання цього звiту незалежного 
аудитора, ТОВ АФ "Аудит-Iнвест" не надавало ПРАТ "Днiпровський КПК" iншi послуги, якi 
забороненi згiдно з вимогами ст.6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" №2258-VIII вiд 21.12.2017 року. 



7. ТОВ АФ "Аудит-Iнвест" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню 
до ПРАТ "Днiпровський КПК" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, 
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами
не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу 
незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу.
8. Протягом 2018 року та у перiод з 1 сiчня до дати пiдписання цього звiту, iншi послуги 
ПРАТ "Днiпровський КПК" або контрольованим ним суб'єктам господарювання, окрiм послуг 
з обов'язкового аудиту, ТОВ АФ "Аудит-Iнвест" не надавалися.
9. У роздiлах "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора розкрито iнформацiю щодо 
обсягiв аудиту та властивих для аудиту обмежень.

Додатки:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2018р;
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк;
4. Звiт про власний капiтал за 2018 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Днiпровський КПК" за 2018р.

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор

Хiмiч Людмила Вiкторiвна __________________________
(сертифiкат № 006603, виданий згiдно рiшення
Аудиторської палати України №203/1 вiд 02.07.2009 р., дiйсний до 25.01.2019 р.)

За i вiд iменi фiрми ТОВ АФ "Аудит-Iнвест"

Директор 
Єльченко Ольга Миколаївна __________________________
(сертифiкат серiї А №000721, виданий рiшенням 
Аудиторської палати України №41 вiд 25.01.1996 р., дiйсний до 25.01.2020р.)

24 квiтня 2019р. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Iнвест",
Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, 
що мають право проводити обовязковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств,
що становлять суспiльний iнтерес №3094
м.Днiпро, пр.Пушкiна, 25/27, тел./факс +38(056)745-14-05

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту: №22-03-19/А вiд 01.04.2019 року
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р.
Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi: з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Ми, Генеральний директор Товариства та член дирекцiї - головний бухгалтер Товариства, особи,
якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджуємо,
що, наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв,  пасивiв,  фiнансовий  стан,  прибутки  та  збитки  емiтента  i  юридичних  осiб,  якi
перебувають пiд його контролем, а також про те,  що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне  подання  iнформацiї  про  розвиток  i  здiйснення  господарської  дiяльностi  та  стан
емiтента  i  юридичних  осiб,  якi  перебувають  пiд  його  контролем,  разом  з  описом  основних
ризикiв та невизначеностей, з якими ми стикаємося у своїй господарськiй дiяльностi

XIX. 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 НКЦПФР або
через особу, яка

провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Вид інформації

1 2 3
05.02.2018 06.02.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.08.2018 31.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.12.2018 20.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.12.2018 20.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


