	Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 	X
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 	X
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 	X
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)
30. Примітки:  Емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності, не належить до будь-
яких об'єднань підприємств.  На кінець звітного періоду у складі осіб, що володіють 10 відсотків 
та більше акцій емітента, фізичні особи відсутні. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та
 не виплачувались. Процентні,дисконтні та цільові облігації,похідні цінні папери та інші цінні папери,  крім простих іменних акцій, Товариством не випускались.  Відповідно з класифікатором видів економічної діяльності Товариством не надається інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції. Товариство не має  зобов'язань  за випуском облігацій,іпотечними цінними паперами,іншими цінними паперами(у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН, а також за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 
Протокол Загальних зборів від 07.11.2012 р.та Рішення №1 акціонера від 19.12.2012 р.  
додаються до звіту.
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	Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.
	Генеральний директор	Липовяк Юрій Григорович
	(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	25.04.2013
	М.П.	(дата)
	Річна інформація емітента цінних паперів
	за      2012     рік	
	1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Дмитрівське 
	зернопереробне підприємство" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	32454122
1.4. Місцезнаходження емітента	вул. Пимоненка, буд., 13, корп.5, м. Київ, 
	Шевченківський, 04050
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 2476953, (044) 2476954
1.6. Електронна поштова адреса емітента	Tatiana.Sklyar@malteurop.com
	2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії	25.04.2013
	(дата)
2.2. Річна інформація 	 
опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація 		в мережі 
розміщена на власній 	Інтернет	25.04.2013
сторінці	(дата)
	(адреса сторінки)
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дмитрівське зернопереробне 
	підприємство" 
3.1.2. Скорочене 	ПрАТ  «Дмитрівське зернопереробне підприємство»
найменування
3.1.3. Організаційно-	Акціонерне товариство
правова форма
3.1.4. Поштовий індекс	04050
3.1.5. Область, район	д/н
3.1.6. Населений пункт	м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Пимоненка, буд.13, корп.5
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
	3.2.1. Серія і номер свідоцтва	А01 № 795141
	3.2.2. Дата державної реєстрації	23.06.2003
	3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
	3.2.4. Зареєстрований статутний 	13544000,00
	капітал (грн.)
	3.2.5. Сплачений статутний 	13544000,00
	капітал (грн.)
	3.3. Банки, що обслуговують емітента
	3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 	Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства 
	банку), який обслуговує емітента за поточним 	"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	рахунком у національній валюті
	3.3.2. МФО банку	300379
	3.3.3. Поточний рахунок	26008013638000
	3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
	банку), який обслуговує емітента за поточним 
	рахунком у іноземній валюті
	3.3.5. МФО банку	351005
	3.3.6. Поточний рахунок	26003334430900
	3.4. Основні види діяльності
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Складське господарство	52.10
[2010]Допоміжна діяльність у рослинництві	01.61
[2010]Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 	46.21
тварин
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Липовяк Юрій Григорович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НС, 176275, 22.10.1996, Придніпровський РВ УМВС України 
особи (серія, номер, дата видачі, 	в Черкаській обл.
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1957
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	16
6.1.7. Найменування підприємства 	Генеральний директор ВАТ "Черкаський комбінат 
та попередня посада, яку займав	хлібопродуктів"
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента  виплачується згідно 
договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Фурдат Валентина Володимирівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 122608, 06.05.1996, Бахмацький РВ УМВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	Чернігівській обл.
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1974
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	 5
6.1.7. Найменування підприємства 	ЗАТ "Дмитрівське ЗПП", бухгалтер
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та 
посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента  
виплачується згідно договору.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
	Найменування юридичної 	Ідентифі-	Місцезнаходження	Дата 	Кількість 	Від 	Кількість за видами акцій
	особи		внесення 	акцій (штук)	загальної 	прості 	прості на 	привілейо-	привілейо-
	каційний 	до 	кількості 	іменні	пред'явника	вані іменні	вані на 
	код за 	реєстру	акцій (%)	пред'явника
	ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою 	30861821	Пімоненка,буд.13,корп.5, м.Київ, 	26.12.2012	135440	100	135440	0	0	0
відповідальністю"Малтюроп 	04050
Юкрейн"
	П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, 	Дата 	Кількість 	Від 	Кількість за видами акцій
	найменування органу, який видав 	внесення 	акцій (штук)	загальної 	прості 	прості на 	привілейо-	привілейо-
	паспорт	до 	кількості 	іменні	пред'явника	вані іменні	вані на 
	реєстру	акцій (%)	пред'явника
	Усього:	135440	100	135440	0	0	0
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	8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.12.2012
Кворум зборів, %	100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
2.Про укладання значних правочинів.
3.Про надання повноважень на підпис правочинів.
4.Про надання права першого підпису.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: одноосібний власник 
ТОВ"Малтюроп Юкрейн"

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: одноосібний власник 
ТОВ"Малтюроп Юкрейн"

Результати розгляду питань порядку денного: розглянуті всі питання порядку денного, рішення 
прийняті по всіх питаннях порядку денного.
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	07.11.2012
Кворум зборів, %	100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про продовження повноважень Липовяк Юрія Григоровича (паспорт серія НС номер 176275, 
виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 22 жовтня 1996 року, який 
зареєстрований за адресою: м.Черкаси, вул.Гагаріна, буд.№85, квю№75, ідентифікаційний номер 
2104213971) на посаді  Генерального директора ЗАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство".


Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: одноосібний власник 
ТОВ"ДЕСНАГРЕЙН"

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: одноосібний власник 
ТОВ"ДЕСНАГРЕЙН": 

Результати розгляду питань порядку денного: питання розглянуто, прийнято рішення про 
продовження повноважень генерального директора.
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	11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
	Дата 	Номер 	Найменування органу,	Міжнарод-	Тип цінного 	Форма 	Номінальна 	Кількість 	Загальна 	Частка у 
	реєстрації 	свідоцтва 	що зареєстрував випуск	ний 	папера	існування та 	вартість (грн.)	акцій (штук)	номінальна 	статут-
	випуску	про 	ідентифіка-	форма випуску	вартість (грн.)	ному 
	реєстрацію 		капіталі 
	випуску	ційний номер	(%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25.08.2010	338/10/1/10	Територіальне управління Державної	UA4000089197Акція проста 	Бездокументарні 	        100,00	135440	   13544000,00	100
	 комісії з цінних паперів та 	бездокументарна 	іменні
	фондового ринку в м. Києві та 	іменна
	Київській області
Опис: На внутрішніх та  зовнішніх ринках  у звітному році не здійснювалась торгівля акціями емітента, у лістину акції не перебувають.
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	13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
	Найменування основних засобів	Власні основні засоби 	Орендовані основні засоби 	Основні засоби, всього 
	(тис.грн.)	(тис.грн.)	(тис.грн.)
	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 
	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду
1.Виробничого призначення:	32133	29547	0	0	32133	29547
  будівлі та споруди	21679	20730	0	0	21679	20730
  машини та обладнання	10226	8703	0	0	10226	8703
  транспортні засоби	177	59	0	0	177	59
  інші	51	55	0	0	51	55
2.Невиробничого призначення: 	0	0	0	0	0	0
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
  інші	0	0	0	0	0	0
Усього	32133	29547	0	0	32133	29547
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  

                                              Будівлі та споруди    Обладнання   транспортні               інше
	                                                                                        засоби

Первісна вартість основних засобів:                  27140                15136               744          114
Ступінь зносу основних засобів:                        23.6%              42.5%               92.1%
Ступінь використання основних засобів: 
Сума нарахованого зносу:                                6410               6433               685           59
Суттєві зміни у вартості основних засобів відсутні.

Обмежень на використання майна емітента немає.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
	Найменування	За звітний період	За попередній період
	показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	7571	9780
Статутний капітал (тис. грн.)	13544	13544
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	13544	13544
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний 
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів  
акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить -5973 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5973 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього 
періоду становить -3764 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3764 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного
 капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про
 зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 
встановленому порядку.
	2012 р. 	© SMA	32454122

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
	Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена 	Відсоток за 	Дата погашення
	частина боргу 	користування 
	(тис.грн.)	коштами (% річних)
Кредити банку	X	27850	X	X
у тому числі:	 	 	 	 
Кредити банку	27.12.2012	19750	25	03.01.2013
Кредити банку	27.12.2012	8100	22	03.01.2013
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним	X	0	X	X
 власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним	X	0	X	X
 випуском):
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі 	X	0	X	X
за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні	X	0	X	X
 права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання	X	4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	424	X	X
Усього зобов’язань	X	28278	X	X
Опис: д/н
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	15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
	що виникала протягом періоду
	Дата 	Дата 	Вид інформації
	виникнення 	оприлюднення 
	події	Повідомлення 
	у стрічці новин
	1	2	3
	25.12.2012	26.12.2012	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів 
	емітента
	26.12.2012	26.12.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
	голосуючих акцій
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	Інформація про стан корпоративного управління
	
	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
	 № з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
	1	2010	2	1
	2	2011	4	3
	3	2012	2	2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 	 Так	 Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери	X
Реєстратор	X
Депозитарій	X
Інше (запишіть)	Одноосібний власник
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?                                               	 Так	 Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	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 (запишіть)	Рішення приймав одноосібний власник
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 	 Так	 Ні
Реорганізація	X
Внесення змін до статуту товариства	X
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх	X
 повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 	X
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)	д/н
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	ні
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	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох	0
 років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?                            	Так	 Ні
Стратегічного планування	X
Аудиторський	X
З питань призначень і винагород	X
Інвестиційний	X
Інше (запишіть)	На кінецьзвітного року Наглядова рада відсутня
Інше (запишіть)	д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 	ні
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?                     Так      	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н
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 (запишіть)	На кінець звітного року Наглядова рада відсутня/
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?                                                                                    	Так	 Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 	X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 	X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного	X
 управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового 	X
члена
Інше (запишіть)	д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	ні
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.	0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 	0
трьох років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
	 	Загальні збори	Засідання	Засідання
	 акціонерів	наглядової ради	правління
Члени правління (директор)	так	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	 	Загальні 	Наглядова 	Виконавчий 	Не належить 
	збори 	рада	орган	до 
	акціонерів	компетенції 
	жодного 
	органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 	так	ні	ні	ні
бюджету
Обрання та відкликання голови правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	ні	ні	ні	так
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 	ні	ні	ні	ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 	ні	ні	ні	ні
власних акцій
Затвердження аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 	ні
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 	ні
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
	2012 р. 	© SMA	32454122

	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?                                     Так	  Ні
Положення про загальні збори акціонерів 	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть)	д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	 	Інформація 	Публікується у пресі, 	Документи 	Копії 	Інформація 
	розповсюджується 	оприлюднюється в 	надаються для 	документів 	розміщується 
	на загальних зборах	загальнодоступній 	ознайомлення 	надаються на 	на власній 
	інформаційній базі 	безпосередньо 	запит 	інтернет-
	даних ДКЦПФР про 	в акціонерному 	акціонера	сторінці 
	ринок цінних паперів
	товаристві	акціонерного 
	товариства
Фінансова звітність, результати 	так	так	так	так	так
діяльності
Інформація про акціонерів, які 	так	так	так	ні	так
володіють 10 відсотків та більше
 статутного капіталу
Інформація про склад органів 	так	ні	ні	ні	так
управління товариства
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів 	так	ні	так	так	ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 	ні	ні	ні	ні	ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 	ні
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?                                                       	Так      Ні
Не проводились взагалі	X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік	X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?                                      	 Так	  Ні
Загальні збори акціонерів	X
Наглядова рада	X
Правління або директор	X
Інше (запишіть)	д/н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	ні
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З якої причини було змінено аудитора?                                                         	Так	   Ні
Не задовольняв професійний рівень	X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X
Інше (запишіть)	д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?                                                                                            	Так	  Ні
Ревізійна комісія 	X
Наглядова рада	X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились 	X
Інше (запишіть)	д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?       	Так	  Ні
З власнї 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 відсотків голосів	X
Інше (запишіть)	д/н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 	ні
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
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	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
	УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?                                                                                          Так 	        Ні
Випуск акцій	X
Випуск депозитарних розписок	X
Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть)	д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 	ні
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 	так
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Відповідно до вимог чинного законодавства було здійснено зміну форми існування акцій 
	товариства з документарної на бездокументарну
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 	ні
управління? (так/ні) 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть 	
дату його прийняття:
яким органом 	д/н
управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 	ні	
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином 	д/н
його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року
	д/н
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	Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок про фінансову звітність 
приватного акціонерного товариства
«Дмитрівське зернопереробне підприємство»
м. Черкаси                                       25 березня 2013 р.           

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного 
акціонерного товариства «Дмитрівське зернопереробне підприємство» станом на 31 грудня 2012 
року. Аудиторською фірмою ТОВ «АЛАН - Аудит» у відповідності до Закону України "Про 
аудиторську діяльність" №140-V від 14.09.2006 р. та Свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності виданого Аудиторською палатою  України,   рішення  №   160/3   від  02 березня 2006 р., дійсного до 24 лютого 2016 р. проведена аудиторська перевірка фінансових звітів 
ПрАТ «Дмитрівське зернопереробне підприємство» (далi «Товариство»), що включають: баланс 
(форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 
3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до фінансової звітності  та опис важливих 
аспектів облікової політики і інші пояснювальні примітки.
	До перевірки були надані такі документи:
-	засновницькі документи Товариства
-	головна книга за 2012 рік;
-	журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдовi вiдомостi, аналізи
рахунків бухгалтерського обліку з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;
-	первинні документи;
-	виписки банку;
-	касові документи;	
-	вiдомостi нарахування заробітної плати;
-	господарські договори;
-	податкова, статистична та фінансова звiтнiсть.
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих 
фінансових звiтiв у вiдповідностi до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звiтнiсть в Україні»  від 16.07.1999 р. № 996-Х1V та Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.  Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звiтiв, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових  оцінок, які 
відповідають обставинам.
	Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звiтiв на основі результатів 
нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  Міжнародних  
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас  дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень.
	Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. 
До таких процедур входить i оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових  звітів, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
По договору масштаб проведення аудиту передбачав отримання всіх необхідних та суттєвих доказів
 для формування незалежного професійного судження про наявність та про одночасну відсутність 
суттєвих відхилень між даними звітності та вимогами, встановленими законом, по її складанню та 
розкриттю.
При укладанні договору суттєвість з замовником не обумовлювалась. Розмір суттєвості визначався
 по відношенню до виявлених у ході аудиту відхилень за професійним судженням аудитора 
відповідно до вимог міжнародних стандартів та практики.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися 
Товариством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом Товариства, і звітність в цілому (згідно наказу про облікову політику Товариства). Ми вважаємо, що
 зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.
Аудиторську перевірку проведено па підставі:
•	Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні",  статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",  Законів України "Про аудиторську  діяльність", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про   акціонерні   Товариства", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N  122/2 "Про  порядок  застосування в Україні Стандартів аудиту  та  етики  Міжнародної  федерації бухгалтерів";
•	 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 
16.07.1999 року та затверджених Міністерством фінансів Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку;
•	Міжнародних стандартів аудиту в т.ч. міжнародних стандартів аудиту № 320 «Суттєвість в 
аудиті», № 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення», 
№ 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність», № 705  «Модифікація  думки  у звіті  
незалежного  аудитора» та вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, 
зокрема Міжнародних стандартів аудиту 710, 720;
•	Вимог до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  щодо підготовки аудиторських 
висновків, при розкритті  інформації емітентами та професійними  учасниками фондового ринку, 
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011
  № 1360.
Основні відомості про емітента ПрАТ «Дмитрівське зернопереробне підприємство»:

Найменування емітента	ПрАТ  «Дмитрівське зернопереробне підприємство»
Код ЄДРПОУ	32454122
Організаційно правова форма	Приватне акціонерне товариство
Номер свідоцтва емітента про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва	А01 № 795141 від 23
 червня 2003 р.
Організація, що видала свідоцтво	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження (юридична та фактична адреса)	04050, м. Київ, вул. Пiмоненка, буд.IЗ, корп.5
Телефон	(044) 496-20-79
Телефакс	(044) 496-20-79
Основні види діяльності	52.10 Складське господарство
Кількість акціонерів, фізичних осіб та їх частка в статутному фонді 	0 -  0,0 %
Кількість акціонерів, юридичних осіб та їх частка в статутному фонді	1акціонер -  100%
Засновники товариства	Засновниками Товариства є  члени товариства. Державної частки в 
статутному фонді товариства немає.
Первісно статутний капітал ПрАТ «Дмитрівське зернопереробне підприємство» було сформовано за
 рахунок внесків засновників двох юридичних осіб  і двох фізичних осіб: Відкритим акціонерним 
товариством ,,Дмитрiвське хлібоприймальне підприємство акт  № 1 від З червня 2003 року 
приймання-передачi основних засобів (будинки, споруди, машини, обладнання та устаткування) на 
суму 798800,00 грн.; закритим акціонерним товариством ,,Компанія ,,БЕСТА”  акт № 2 від З червня 
2003 року приймання-передачi основних засобів (комбайн та обладнання) на суму 120000,00 грн.; 
Мацепа Володимир Георгійович - прибутковий  касовий ордер №  8 від 18 лютого 2004 року на 
суму 100,00 грн.; Рейценштейн Костянтин Олександрович - прибутковий  касовий ордер № 9 від 18 
лютого 2004 року на суму 100,00 грн. Статутний капітал ЗАТ «Дмитрівське зернопереробне 
підприємство» – 919‘000,00 грн.. в обліку та звітності відображений правильно і повністю 
перенесений до статті «Статутний капітал» балансу».  Випуск акцій зареєстровано Управлінням 
ДКЦПФР в м. Київ за № 337/10/1/2003  23 листопада 2003 р. Форма випуску акцій – документарна. 

 Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв закритого акціонерного товариства ,,Дмитрiвське 
зернопереробне підприємство” З грудня 2007 року прийнято рішення про додатковий випуск 
126250 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 гривень на загальну суму 12625000,00 
гривень. Єдиним учасником товариства с юридична особа - Товариство з обмеженою 
вiдповiдалънiстю ,, Десна Грейн”.
Статутний капітал ПрАТ «Дмитрівське зернопереробне підприємство» – 13‘544‘000,00 грн.. в 
обліку та звітності відображений правильно і повністю перенесений до статті «Статутний капітал» 
балансу». Статутний капітал поділено на 135440 простих іменних акцій номінальною вартістю 
100,00 грн. кожна.
Випуск акцій на загальну суму 13‘544‘000,00 грн., який поділено на 135440 іменних акцій 
номінальною вартістю 100,0 грн. зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Київ за № 17/10/1/08  
21 січня 2008 р. Форма існування акцій – документарна. Рішенням загальних зборів акціонерів в 
2010 р. переведено форму існування акцій із документарної у бездокументарну форму існування і 
Київським теруправлінням ДКЦПФР видано свідоцтво про реєстрацію випуску 338/10/1/10 від 
25.08.2010 р.
Зміни до Статутного капіталу на протязі звітного року не вносились.
Емісійного доходу на протязі року не було.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачено повністю. 
Власний капітал в сумі 7571,0 тис. грн. визначено правильно.  Правильнiсть та адекватнiсть 
визначення власного капiталу, його структура та призначення в товариствi станом на 31 грудня 2012 
р. вiдповiдає вимогам П(С)БО, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня
 1999 року № 87 та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 
господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 30.11.1999 р. № 291.
Протягом 2012 р. згідно наказу про облікову політику товариства  було забезпечено незмінність 
відображення господарських операцій та оцінки майна. Облікова політика   сформована у 
відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: 
автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення подій, превалювання 
сутності над формою, періодичності, нарахування та відповідності доходів і витрат. Товариство 
веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій шляхом безперервного документування  їх 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з планом 
рахунків бухгалтерського обліку застосовуючи для обробки облікових даних  журнально-ордерну 
форму  обліку  із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми. 
В цілому організація та ведення бухгалтерського обліку на Товаристві відповідає основним 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 
р. № 996-ХІV (з змінами та доповненнями внесеними від 11.05.2000 року №1707-ІІІ) з врахуванням 
змін. Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній Товариством обліковій 
політиці.  Форма ведення бухгалтерського обліку - журнально – ордерна із застосуванням 
комп’ютерної бухгалтерської програми. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні 
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані аналітичних рахунків 
тотожні вiдповiдним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські 
операції вiдображенi в облікових регістрах у тому звітному перiодi, в якому вони були здійснені. 
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського та податкового обліку з врахуванням 
вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та інших нормативних документів з 
питань організації бухгалтерського обліку.
Дані фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм 
звітності відповідають один одному.
Для визначення обсягу реалізації використовувався метод нарахувань, реалізація визначається в 
момент надання послуг, що підтверджується відповідними документами. На кінець року проведена 
річна інвентаризація у відповідності з вимогами Інструкції з інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року № 69.
	У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються інвентаризації необоротних активів 
станом на 31.12.2012 р. через неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки 
призначення нас аудиторами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може 
висловити думку щодо зазначених статей. В зв‘язку з цим  прийнятні альтернативні методи щодо 
кількості запасів станом на 31 грудня 2012 р. не можуть нас задовольнити оскільки залишки запасів 
на початок періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та руху грошових 
коштів, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рік, за який наведено дані,  у звіті про сукупні прибутки та збитки, що є підставою для модифікації аудиторського висновку по фінансовій звітності.
Відповідальність за фінансовo - господарську діяльність несе керівництво Товариства:
 Директор 	            Липовяк Юрій Григорович
 Головний бухгалтер 	Фурдат Валентина Володимирівна
	Станом на 31.12.2012 р. активи  Товариства склали 35895,0 тис. грн., з них:
	необоротні активи: 29931,0 тис. грн.
	оборотні активи:  5954,0 тис. грн.
	витрати майбутніх періодів: 10,0 тис. грн.
Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку  АТ проведена правильно у відповідності 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
№ 7 „Основні засоби”
№9 „Запаси”
№10 „Дебіторська заборгованість”
 	Пасиви Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 35895,0 тис. грн., з них:
	власний капітал: 7571,0 тис. грн.
	забезпечення наступних витрат і платежів: 46,0 тис. грн.
	довгострокові зобов’язання: 0,0 тис. грн.
	поточні зобов’язання: 28278,0 тис. грн.
	доходи майбутніх періодів: 0,0 тис. грн. 
Суттєвих порушень та помилок в обліку не виявлено.
Інформація про операції з необоротними активами, відображена у звітності та бухгалтерському 
обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
В фінансовій звітності відображені основні засоби:
	які контролюються Товариством;
	вартість яких визначена по історичній собівартості придбання;
	які утримуються з метою використання їх у процесі діяльності Товариства протягом терміну 
корисного використання, який перевищує календарний рік.
	Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, 
встаткування, спорудження і виготовлення. Перевіркою встановлено відповідність основних 
засобів критеріям П(С)БО 7.
	Переоцінка основних засобів на дату складання звітності не проводилася. Нарахування амортизації
 (зносу) основних засобів здійснюється із застосуванням  прямолінійного методу у відповідності з  
П (С)БО  7.
Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року – 32133,0 тис. грн., а на кінець 
звітного року – 29547,0 тис. грн. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2012 року 
становить 31,5 % від первісної вартості.
Визнані активами згідно П(с) БО №9 запаси Товариством відображені по цінам придбання в балансі. 
У складі  інших необоротних матеріальних активів Товариство обліковує  малоцінні необоротні  
матеріальні активи  за первісною вартістю.  Відповідно  до наказу про облікову політику до 
малоцінних необоротних  матеріальних  активів підприємство відносить активи, вартісна оцінка яких дорівнює або є меншою  1000 гривень  та термін корисного використання яких перевищує один рік.

	Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів списувалась на собівартість продукції при 
передачі їх в експлуатацію методом нарахування зносу в розмірі 100%. Для розрахунку 
собівартості реалізованої продукції застосовується метод за ідентифікованою собівартістю згідно 
наказу про облікову політику.
Робочим планом рахунків для обліку касових операцій передбачено рахунок. 30 "Каса"  субрахунок  
301 "Каса в національній валюті". Протягом року  товариство дотримувалось нормативних 
документів, які регулюють обіг готівки і касову дисципліну. ("Положення про ведення касових 
операцій в національній валюті в Україні" №637, затвердженого постановою правління НБУ від 
15.12.2004 р).  В 2012 р. інвентаризація каси проводилася не рідше  одного разу в місяць, що 
підтверджується актами. Залишки коштів на розрахунковому рахунку  та в касі Товариства станом на  31.12.2012 року складають 813,0 тис. грн.
	
Інформація про дебіторську заборгованість  відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в 
усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги це заборгованість за відвантажену продукцію, підтверджена актами звірки. Резерв 
сумнівних боргів не створювався у зв'язку з вiдсутнiстю дебіторської заборгованості, щодо якої 
існує невпевненість її погашення боржником. Сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги в Товаристві є чистою реалізаційною вартістю. Дані дебетового сальдо по рахунку 36 
«Розрахунки з покупцями та замовниками» в Головній книзі вiдповiдають даним Балансу по статті 
«Первісна вартість». Дебіторська заборгованість визнана та оцінена відповідно до П(С)БО 10 
"Дебіторська заборгованість.
  Розрахунки по заробітній платі з працівниками проводяться своєчасно. Заборгованість станом на 
31.12.2012 року становить 81,0 тис. грн., але порівняно з заборгованістю станом на 01.01.2012 року
 60,0 тис. грн. збільшилась  на 21,0 тис. грн..
 	Заборгованість по розрахунках з бюджетом збільшилась  на 2,0 тис. грн. 
Облік витрат на виробництво на протязі звітного року вівся у відповідності з Законом України «Про 
оподаткування прибутку Товариства». Формування складу витрат і собівартості продукції та 
залишків незавершеного виробництва здійснювалось у відповідності з Тимчасовим положенням з 
планування, обліку і калькулювання продукції, тобто витрати безпосередньо пов'язані з 
виробництвом продукції.
Облік, оцінка, структура зобов’язань у звітності та бухгалтерському обліку  визначені відповідно до
  нормативних документам, які  регламентують порядок бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності  а також  П(С)БО № 11“Зобов’язання” затвердженого наказом Мінфіну 
України від 31.01.2000 р.№ 20. Зобов’язання Товариства обліковуються відносно заборгованості, 
яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої приведе до зменшення ресурсів Товариства, 
що втілюють в собі економічні вигоди. Інформація про  поточні зобов’язання, відображена у 
звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, 
які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
	Загальна сума поточних зобов’язань складає 28278,0 тис. грн. Поточні зобов’язання 
відображаються в балансі за сумою погашення. Зобов’язань, за якими минув термін позовної 
давності на звітну дату, товариство не має. достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi станом на 
31.12.2012 р. адекватно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї i носять поточний характер. 
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань за 2012 рiк, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону України вiд 16 
липня 1999 р. N 996-XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та п. 12 
Порядку подання фiнансової звiтностi № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповнення, 
проводилась.
На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв 
дiяльностi Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого 
наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290. На думку аудитора, облiк витрат товариства 
ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 
31.12.1999 р. № 318. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, 
вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно 
витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдно до вимог вищезазначених стандартiв за звiтний перiод на товариствi сформовано 
фiнансовий результат у виглядi збитку у розмiрi 2209,0 тис. грн. Аудитор вважає, що звiт про 
фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i 
структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Метою аудиту розрахунку чистих активів товариства є встановлення вірогідності даних первинних 
документів щодо визначення доходів і витрат та формування фінансових результатів, повноти та 
своєчасності відображення первинних даних в облікових регістрах, відповідності методики обліку 
доходів від реалізації, інших операційних, фінансових доходів, надзвичайних доходів та методики 
обліку витрат чинним нормативним документам.

Найменування статті	За даними балансу, на кінець звітного періоду (тис. грн.)	Розрахункові дані, 
на кінець звітного періоду (тис. гри.)
АКТИВИ
Нематеріальні активи: залишкова вартість	1	1
Незавершене будівництво	383	383
Основні засоби: залишкова вартість	29547	29547
Інші необоротні активи	0	0
Запаси: виробничі запаси	306	306
Запаси: готова продукція	0	0
Запаси: товари	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість	1752	1752
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1717	1717
Інша поточна дебіторська заборгованість	1	1
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті	813	813
Інші оборотні активи	419	419
Активи, усього	35895	35895
Інші довгострокові зобов'язання	0	0
Короткострокові кредити банків	27850	27850
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	23	23
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом	4	4
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування	39	39
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці	81	81
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками	0	0
Інші поточні зобов'язання	279	279
Зобов’язання, усього 	28278	28278
Розрахункова вартість чистих активів
	7571	7571
Статутний капітал	13544	13544
Скоригований статутний капітал	13544	13544
На підставі аналізу даних, зафіксованих на бухгалтерських рахунках, документів, звітів та інших 
аудиторських досліджень можна зробити висновок, що розрахункова вартість чистих активів 7571,0
 тис. грн. є меншою від статутного та скоригованого капіталу товариства, який складає 13544,0 тис. 
 грн., що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
Протягом звітного періоду дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та 
призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною 1 ст. 41 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», не відбувалися.
В 2012 роцi товариством не було виконано значних правочинiв, що перевищують 10 i бiльше 
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у контекстi 
статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Товариство дотримується принципiв 
корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Прийнята та 
функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Товариство застосовує систему внутрiшнього 
контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй на вiдповiднiсть iнструктивним 
матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.Створення служби 
внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
На підставі отриманих облікових даних був здійснений коефіцієнтний аналіз показників фінансового 
стану акціонерного Товариства, а саме показників ліквідності, показників платоспроможності та 
показників прибутковості, які наведені в додатку №1. 
Аналіз ліквідності Товариства розраховувався за даними балансу. Він дозволяє визначити 
спро¬можність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.
Аналіз ліквідності Товариства здійснювався шляхом   розрахунку   таких   показників (коефіцієнтів):
 коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та 
чистого оборотного капіталу. 
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховувався як відношення оборотних активів до 
поточних зобов'язань Товариства та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути 
використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 
дорівнюючи 0,28  вказує на те, що власних ресурсів товариства буде не достатньо для погашення 
його поточних зобов’язань. Порівняно з попереднім періодом показник коефіцієнта  зменшився.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислювався як відношення грошових засобів та їхніх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт 
абсолютної лiквiдностi дорівнюючи 0,03 вказує на те, що поточні зобов’язання   не можуть бути 
сплачені негайно за рахунок власних грошових коштів. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
негативно характеризує платоспроможність підприємства. Порівняно з попереднім періодом 
показник коефiцiєнта  збільшився.
Чистий оборотний капітал розраховувався як різниця між оборотними активами Товариства та його 
поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність Товариства 
сплачувати  свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) Товариства здійснювався за даними балансу 
Товариства. Він характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, ступінь 
фінансової стійкості і незалежності Товариства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. 
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) Товариства здійснюється шляхом розрахунку 
таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта 
фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами.
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) розраховувався як відношення 
власного капіталу Товариства до підсумку балансу Товариства і показує питому вагу власного 
капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефiцiєнт фінансової стiйкостi 
(платоспроможності або автономії) дорівнюючи  0,2  вказує на те, що частка власного капіталу 
товариства у фiнансуваннi активів менша, ніж залученого, значення коефiцiєнту нижче норми, це 
вказує на  стабiльнiсть структури капіталу підприємства. Порівняно з попереднім періодом показник  коефiцiєнта зменшився.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховувався як співвідношення залучених та 
власних засобів і характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Коефiцiснт структури 
капіталу (фінансування) дорівнюючи 3,73 вказує на незалежність підприємства від залучених 
засобів, що характеризує вiрогiднiсть безперервного функціонування підприємства як суб’єкта 
підприємницької дiяльностi. Порівняно з попереднім періодом показник коефiцiєнта  збільшився.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховувався як відношення величини
 чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів Товариства і показує забезпеченість 
Товариства власними оборотними засобами.
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про
 рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності  станом на 
31.12.2012 р. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" відповідальність за ці фінансові звіти несе керівництво Товариства. Аудитор несе 
відповідальність за висловлювання думки щодо цих фінансових звітів на основі аудиторської 
перевірки відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", а також МСА 200 "Мета та 
загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів".
Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які зобов'язують 
аудиторів планувати й здійснювати аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку через тестування доказів, 
які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка 
охоплювала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно МСФЗ і суттєвих 
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання 
фінансових звітів. Пiд час аудиту було виконано iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi за 2012 рiк внаслiдок шахрайства, згiдно з вимогами МСА 240 
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" На думку 
аудитора, значних ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi у зв'язку iз iдентифiкованими 
та оцiненими вiдповiдно до МСА 240 ризиками немає.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
немодифікованої  безумовно-позитивної думки щодо фінансового стану та модифікованої умовно-
позитивної думки щодо фінансових результатiв.
На нашу думку фінансові звіти, підготовлені відповідно до концептуальної основи МСБО 
справедливо та відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію та відповідають 
вимогам законодавства і нормативних актів України.
На підставі аналізу даних, зафіксованих на бухгалтерських рахунках, документів, звітів та інших 
аудиторських досліджень встановлена правильність відображення результатів діяльності в балансі 
Товариства. Аналітичний облік даних на 31.12.2012 р. відповідає синтетичному обліку 
бухгалтерських операцій.
Фінансова звітність Товариства відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України,  
встановленим   вимогам   положень   (стандартів)   бухгалтерського   обліку   фінансово-
господарської діяльності та прийнятої облікової політики.
На нашу думку подані нижче документи фінансової звітності показують в усіх суттєвих аспектах 
надають достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31 
грудня 2012 року, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 
2012 рік, у відповідності до вимог Міжнародних нормативів аудиту.
Ми підтверджуємо, що документи фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах достовірно та 
повно подають фінансову інформацію про Товариство станом на 01 січня 2013 року згідно з 
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛАН-
Аудит». Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2535, дійсного до 
24 лютого 2016 р. та виданого рішенням Аудиторської палати України № 160/3   від  02 березня 
2006 р. Місцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145. Телефон: (0472) 65-13-82. 
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір на виконання аудиторських 
послуг: № 0207/13 від 07 лютого 2013 року. Дата початку аудиту 07 лютого 2013 року, дата 
закінчення 25 березня 2013 р. Директор аудиторської фірми Бортник А.Ю., Сертифікат   Аудитора   
України,   серія   А,   № 004449 від 26 грудня 2000 р., рішення   № 97, продовжений рішенням № 
208/2 від 26.11.2009 р.,). 

Директор ТОВ «АЛАН – Аудит» 
(сертифікат серії А № 004449
 від 26 листопада 2009 р.)					А.Ю. Бортник  
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