Титульний аркуш
26.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/92
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Майстренко О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383372
4. Місцезнаходження: 51650, 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. 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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.dkpk.dp.ua/infodoc.htm

26.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
До складу промiжної iнформацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" (далi - ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ
КПК", Емiтент, Товариство) не входить наступна iнформацiя з таких причин:
Роздiл VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента", "Промiжна
фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi",
роздiл ХVI "Твердження щодо промiжної iнформацiї" - "Положенням про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р.
№ 2826 (iз змiнами) (далi - Положення 2826) розкриття цiєї iнформацiї у промiжнiй iнформацiї
за четвертий квартал не передбачено.
У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi таблицi "Iнформацiя про облiгацiї
емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi
цiннi папери - у зв'язку з тим, що Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм
випуску простих iменних акцiй.
Також до складу промiжної iнформацiї Емiтента не включено: роздiл VIII "Вiдомостi щодо
участi емiтента у юридичних особах" - станом на звiтну дату Товариство не володiє акцiями
(частками, паями) iнших юридичних осiб; роздiл IХ "Iнформацiя щодо корпоративного
секретаря" - станом на звiтну дату в Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря;
роздiл Х "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - у звiтному перiодi Емiтентом не
вчинялось значних правочинiв та не приймалось рiшень про надання згоди на вчинення
значних правочинiв; роздiл ХI "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi Емiтентом не вчинялось правочинiв iз
заiнтересованiстю та не приймалось рiшень про надання згоди на вчинення таких правочинiв;
в роздiлi ХII вiдсутня таблиця "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" - в звiтному перiодi обмеження щодо
обiгу акцiй Товариства, у тому числi й накладенi рiшенням суду або уповноваженого
державного органу, вiдсутнi; також дiючою на звiтну дату редакцiєю статуту Товариства не
передбачено переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх
власником до вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй особi; роздiл ХIII "Iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Емiтент не розмiщував боргових цiнних
паперiв; "Промiжна (квартальна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)" - Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв; "Звiт про стан об'єкта
нерухомостi" - Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй, у т.ч. цiльових корпоративних
облiгацiй, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва; "Промiжна (фiнансова) звiтнiсть емiтента, складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку" - Емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (також Положенням 2826 розкриття промiжної фiнансової
звiтностi за четвертий квартал не передбачено).

Роздiл ХIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" вiдсутнiй оскiльки огляд
промiжної фiнансової звiтностi за 4 квартал 2021 року аудитором не проводився (вiдповiдно
до законодавства обо'вязковим є аудит рiчної фiнансової звiтностi) та Положенням 2826
розкриття цiєї iнформацiї у промiжнiй iнформацiї за четвертий квартал не передбачено.
Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв
ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi.
Примiтка до пункту 10 "Засновники" роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента":
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБIНАТ" засноване як Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий
комбiнат" на пiдставi Установчого договору мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного
майна України по Днiпропетровськiй областi та органiзацiєю орендаторiв орендного
пiдприємства "Верхньоднiпровський крохмалепатоковий комбiнат" шляхом перетворення
орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновниками на дату створення
Товариства є Орендне пiдприємство "Верхньоднiпровський крохмалепатоковий комбiнат" та
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.
Iнформацiя про мiсцезнаходження та iдентифiкацiйнi коди вищезазначених юридичних осiб
розкрита в таблицi пункту 10 роздiлу III. Станом на звiтну дату засновники Емiтента не
володiють його акцiями.
Примiтка до пункту 11 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про
емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який обслуговує Емiтента за поточним
рахунком у нацiональнiй та iноземнiй валютi, Товариство має також рахунки у нацiональнiй та
iноземнiй валютi в наступних банках: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (UA233223230000026000000041419 UAH;
UA233223230000026000000041419 EUR; UA233223230000026000000041419 USD);
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
(UA633805820000026003020303694 мульти-валютний); АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (UA803808050000000026008583873 EUR;
UA423808050000000026007586718 GBP; UA433808050000000026003583878 RUB).
Примiтка до роздiлу IV "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": в
таблицi вiдсутня iнформацiя про номер лiцензiї на придбання, зберiгання, використання,
знищення, ввезення на територiю України прекурсорiв оскiльки ця лiцензiя отримана
Емiтентом у 2020 роцi в електронному виглядi та про номер лiцензiї на провадження
господарської дiяльностi з медичної практики за спецiальнiстю молодшого спецiалiста з
медичню освiтою: сестринська справа, оскiльки ця лiцензiя отримана Емiтентом у 2018 роцi
також в електронному виглядi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ"
2. Дата проведення державної реєстрації
25.06.1991
3. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн)
129292809
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
755
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.62 - Виробництво крохмалiв i крохмальних продуктiв (основний)
10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
35.11 - Виробництво електроенергiї
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до п.9.1. Статуту ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв, якi є вищим органом Товариства;- Наглядова рада - орган, який
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та
чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;Дирекцiя - колегiальний виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства;- Ревiзiйна комiсiя - здiйснює перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Орендне пiдприємство
"Верхньоднiпровський
крохмалепатоковий комбiнат"
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Днiпропетровськiй областi

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
Україна, 51650, Днiпропетровська обл.,
Верхньоднiпровський р-н, селище
мiського типу Днiпровське, ВУЛИЦЯ
ОЛЕКСАНДРА ОСТРОВСЬКОГО,
будинок 11
Україна, 49000, Днiпропетровська обл.,
мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 6

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
00383372

13467337

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
2) IBAN
UA873808050000000026004583855

3) поточний рахунок
UA873808050000000026004583855
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
5) IBAN
UA523808050000000026005583876USD
6) поточний рахунок
UA523808050000000026005583876USD

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
використання, знищення,
ввезення на територiю України
прекурсорiв
Опис
Збирання, очищення та
розподiлення води
Опис
Освiта дорослих та iншi види
освiти
Опис
Послуги з перевезення
пасажирiв та вантажiв
автомобiльним транспортом

Номер
ліцензії
2
б/н

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
18.06.2020 Державна служба України з 18.06.2025
лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками

Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання, знищення, ввезення
на територiю України прекурсорiв. Термiн дiї лiцензiї з 18.06.2020 по
18.06.2025. Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї:
продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому, тому лiцензiя
буде подовжена (отримана нова) пiсля закiнчення термiну її дiї.
211
23.06.2016 Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя
Лiцензiя на централiзоване водопостачання та водовiдведення.
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї
лiцензiї з 23.06.2016 безстроковий.
АЕ № 527037 01.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки
України
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. Прогноз щодо продовження термiну дiї
виданої лiцензiї: термiн дiї з 08.07.2014, безстрокова.
АГ № 589937 17.05.2011 Мiнiстерство транспорту i
зв'язку України

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та небезпечних
вантажiв автомобiльним транспортом загального користування.
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: термiн дiї з
18.05.2011, безстрокова.
Медична практика
б/н
06.09.2018 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з медичної
практики за спецiальнiстю молодшого спецiалiста з медичню
Опис
освiтою: сестринська справа. Прогноз щодо продовження термiну дiї
виданої лiцензiї: термiн дiї з 06.09.2018, безстрокова.
Лiцензiя на право зберiгання 0416041420200 08.02.2020 Головне управлiння ДПС у 28.05.2025
пального (виключно для потреб
0203
Днiпропетровськiй областi
власного споживання чи

промислової переробки)
Опис

Лiцензiя на право зберiгання пального (виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки).Термiн дiї з 28.02.2020р. до
28.02.2025р. Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї:
продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому, тому лiцензiя
буде подовжена (отримана нова) пiсля закiнчення термiну її дiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Переверзєва Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерстарч Україна", 38307757, Директор
фiнансовий
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Скрипник Оксана Олександрiвна
3. Рік народження
1977
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iнтерстарч Україна",
37847777, Економiст з фiнансової роботи
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Вдовиченко Олександр Григорович
3. Рік народження

1967
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерстарч Україна", 38307757, Комерцiйний
директор
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Майстренко Олександр Володимирович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,
Член наглядової ради
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Дирекцiї - головний енергетик
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хрiєнко Вiктор Михайлович
3. Рік народження
1960
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,
Заступник головного енергетика
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Дирекцiї - головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Цимбал Тамара Григорiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,
Заступник головного бухгалтера
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пухова Людмила Олександрiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерстарч Україна", 38307757, Заступник
головного бухгалтера
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Васькiна Ольга Григорiвна
3. Рік народження
1975
4. Освіта
Середньо-спецiальна
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iнтерстарч Україна",

37847777, Економiст з планування
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дiхтяр Вiталiй Леонiдович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", 00383372,
Начальник вiддiлу оперативного контролю та аналiзу
7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не
вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
17.12.2010
1210/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000107684

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
51717123
129292809
100
проста
рні іменні
6
бездокумент
арна іменна
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення
акцiй Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. У
зв'язку зi змiною найменування Товариства Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 1210/1/10, дата реєстрацiї 17 грудня 2010 року, дата видачi - 24.10.2017 року. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 17 грудня 2010 року реєстрацiйний № 1210/1/10, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Публiчному акцiонерному товариству "ДНIПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБIНАТ" вважається таким, що втратило чиннiсть.

XII. 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 / 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
2. 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
Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

1
2
3
4
5
6
7
17.12.
1210/1/10
UA4000107684
517 171 236
129 292 809
512 628 548
0
2010
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 512628548 шт., що складає 99,12 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, у тому числi й за
рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi,
вiдсутнi.
Кiлькiсть акцiй, якi не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства складає 4542688 штук. Причина наявностi таких акцiй: власники
4542688 акцiй не уклали з обраною Емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснили переказ
належних їм прав на цiннi папери на свої рахунки у цiнних паперах, вiдкритi в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та
перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012р. акцiї таких власникiв (якi дають право на участь в органах емiтента)
не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

ХV. Проміжний звіт керівництва
важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду:
У звiтному перiодi було органiзовано та проведено конкурс з метою вибору на конкурсних
засадах суб'єкта аудиторської дiяльностi, який може бути призначений для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. За результатами конкурсу призначено суб'єкта
аудиторської дiяльностi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН
УКРАЇНА" для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ
"ДНIПРОВСЬКИЙ КПК", а також затверджено умови договору з суб'єктом аудиторської
дiяльностi та встановлено розмiр оплати послуг суб'єкта аудиторської дiяльностi.
Зазначена вище подiя не мала значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть.
ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:
Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та здiйснює управлiння суттєвими та iншими
ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнiшнє, так i внутрiшнє середовище, з
урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй, що можуть мати негативний вплив на
дiяльнiсть Товариства.
На всiх етапах своєї фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство використовує систему
управлiння ризиками. До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства
протягом звiтного перiоду, можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне
положення на ринку виробництва крохмалiв та крохмальних продуктiв, мiжнароднi подiї,
форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв, наявнiсть фiнансових ресурсiв, прийняття
управлiнських рiшень (управлiння трудовими, матерiальними, фiнансовими ресурсами).
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
ринковий ризик (ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик,
ризик ринкової концентрацiї);
ризик дефолту контрагента; операцiйний ризик; ризик
лiквiдностi.
Iснуюча система ризик-менеджменту в Товариствi базується на використаннi свiтової практики i
принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система спрямована на систематизацiю та
комплексний пiдхiд до визначення ступеня ризикiв, що впливають на фiнансово-господарську
дiяльнiсть товариства. Метою даної системи є передбачення i зниження ступеня ризику до бiльш
низького рiвня, а в разi його виникнення - мiнiмiзацiї наслiдкiв. Органiзацiя i управлiння
ризиками в Товариствi здiйснюється органами фiнансового планування, бухгалтерського облiку,
внутрiшнього та зовнiшнього аудиту.
На дiяльнiсть Товариства впливає багато проблем, основними з яких є:
- низька платоспроможнiсть населення, дефiцит фiнансових ресурсiв;
- неналежний рiвень iнформацiї про стан i можливостi ринку;
- неповна i фрагментарна законодавча база.
Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже велика.
Основнi чинники, якi негативно вплинули на дiяльнiсть Товариства, це запроваджений
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантин в зв'язку з пандемiєю коронавiрусу COVID-19,
нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, зниження темпiв зростання
економiки та прогнозоване падiння купiвельної спроможностi, проведення ООС на сходi країни,
анексiя Криму, iнфляцiйнi фактори, обмеженiсть надiйних фiнансових iнструментiв для
iнвестування, висока конкуренцiя, посилення норм регуляторного законодавства та
законодавства з питань державного нагляду (контролю).
Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК" може мати вплив
прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють умови здiйснення
дiяльностi ПрАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК".

