
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 
      

Кобиляков Андрiй Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.07.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»  

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05669819 

4. Місцезнаходження 

51925, м. Днiпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(05692) 33046        (05692) 32638 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

23.07.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.dvmash.biz 
в мережі Інтернет 

24.07.2014 

(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

14. 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 
 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. 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) 
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19. Примітки: 

      До складу пiдготовленої регулярної квартальної iнформацiї та консолiдованої фiнансової 

звiтностi ПАТ «Днiпровагонмаш», складеної станом на 30.06.2014 року, ввiйшли показники 

дiяльностi ПАТ «Днiпровагонмаш», Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський 

сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод») i ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш»  

(м. Москва) вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

     З 07.05.2011р. вступив в дiю Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скасування свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи та фiзичної особи - 

пiдприємця». У вiдповiдностi до вимог цього Закону свiдоцтво про державну реєстрацiю 

юридичної особи серiї АОО № 394002, що було видане товариству Виконавчим комiтетом 

Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi, скасовано. 

     У зв’язку з цим, в роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» iнформацiя стосовно свiдоцтва про 

державну реєстрацiю юридичної особи не наводилась. 

     Середня кiлькiсть працiвникiв зазначена в роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» становить 

3265 осiб. До цiєї кiлькостi вiйшла: 

- середня кiлькiсть працiвникiв ПАТ «Днiпровагонмаш» – 2637 осiб; 

- середня кiлькiсть працiвникiв Київського представництва ПАТ «Днiпровагонмаш» - 19 осiб; 

- середня кiлькiсть працiвникiв ДП «Стальзавод» - 605 осiб; 

- середня кiлькiсть працiвникiв ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) - 4 особи. 

     Основними видами дiяльностi ДП «Стальзавод» є: 

24.52 Лиття сталi; 

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 

24.51 Лиття чавуну; 

24.53 Лиття легких кольорових металiв. 

     Основними видами дiяльностi ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є: 

50.1 Оптова торгiвля транспортними засобами; 

51.70 Iнша оптова торгiвля; 

74.13 Дослiдження кон’юктури ринку та виявлення суспiльної думки. 

     ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» лiцензiй (дозволiв) не має. 

     Таблиця «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» не заповнювалась, оскiльки в 

ПАТ «Днiпровагонмаш» не введено посаду корпоративного секретаря. 

     Облiгацiї ПАТ «Днiпровагонмаш» не випускались, з цiєї причини таблиця «Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента» не заповнювалась. 

     Iншi цiннi папери ПАТ «Днiпровагонмаш» не випускались, з цiєї причини таблиця «Iнформацiя 

про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» не заповнювалась. 

     Похiднi цiннi папери ПАТ «Днiпровагонмаш» не випускались, з цiєї причини таблиця 

«Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента» не заповнювалась. 

     ПАТ «Днiпровагонмаш» не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Тому таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва 

та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не 

заповнювались. 

     ПАТ «Днiпровагонмаш» не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних 

сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. У зв'язку з цим, «Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв», 

«Iнформацiя про замiну управителя», «Iнформацiя про керуючого iпотекою», «Iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв», «Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення 

iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом», «Iнформацiя про iпотечне 

покриття», «Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття», «Iнформацiя 

про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям», «Iнформацiя про спiввiдношення розмiру 

iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 
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вiдбулись протягом звiтного перiоду», «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття», 

«Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв» не 

заповнювалась. 

     Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, 

емiтентом не випускались. З цiєї причини «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» не заповнювався. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»  

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної 

особи (за наявності) 

скасовано 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
19.04.1995 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 8317900.00 

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) 
3265 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого 

складу, 28.91 Виробництво машин i устатковання для 

металургiї, 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» вiдповiдно 

до статуту товариства є: загальнi збори акцiонерiв; 

наглядова рада; дирекцiя; ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори 

є вищим органом управлiння товариства. Загальнi збори 

мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi 

товариства, у тому числi i з тих, якi вiднесенi статутом ПАТ 

«Днiпровагонмаш» до компетенцiї наглядової ради, 

дирекцiї та ревiзiйної комiсiї товариства. Наглядова рада є 

органом управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш», що здiйснює 

захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї 

контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї. Дирекцiя є 

виконавчим органом управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш», 

який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. 

Дирекцiя пiдзвiтна загальним зборам i наглядовiй радi ПАТ 

«Днiпровагонмаш» та органiзовує виконання їх рiшень. 

Дирекцiю очолює генеральний директор, який має право 

без довiреностi дiяти вiд iменi ПАТ «Днiпровагонмаш». До 

компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi ПАТ 

«Днiпровагонмаш», крiм тих, що вiднесенi статутом ПАТ 

«Днiпровагонмаш» до повноважень iнших органiв 

управлiння товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом 

управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш», який контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. До складу 

наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» входять: голова 

наглядової ради - Тегiпко Сергiй Миколайович; члени 

наглядової ради: Новiцький Валерiй Георгiйович, Мандра 
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Сергiй Анатолiйович, Попенко Сергiй Павлович. До складу 

дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» входять: генеральний 

директор - Кобиляков Андрiй Iванович; члени дирекцiї: 

Корнецький Олег Юрiйович, Бабенкова Олеся 

Олександрiвна, Малiнiна Марина Михайлiвна, Моiсєєв 

Андрiй Юрiйович, Григор’єв Валерiй Феодосiйович, Пуха 

Нiна Миколаївна – головний бухгалтер. До складу 

ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпровагонмаш» входять: голова 

ревiзiйної комiсiї – Гусак Геннадiй Євгенович; члени 

ревiзiйної комiсiї: Василюк Зоя Василiвна, Колiснiченко 

Наталiя Леонiдiвна, Микитюк Оксана Григорiвна.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство 

«ТАСКОМБАНК» 

2) МФО банку 339500 

3) поточний рахунок 26002000261001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство 

«ТАСКОМБАНК» 

5) МФО банку 339500 

6) поточний рахунок 26001000261002 
 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення дії 

ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з охорони власностi 

та громадян 

серiя АВ № 

582417  
29.07.2011 

Мiнiстерство внутрiшнiх справ 

України 
Необмежена 

Опис Лiцензiю отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв автомобiльним 

транспортом вiдповiдно до видiв 

робiт, визначених Законом України 

«Про автомобiльний транспорт» 

серiя АВ № 

531664  
20.05.2010 

Мiнiстерство транспорту та зв'язку 

України, Головна державна 

iнспекцiя на автомобiльному 

транспортi 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. Лiцензiю отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». 

Придбання, зберiгання, використання 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

«Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв» 

серiя АВ № 

611827 
08.02.2012 

Державна служба України з 

контролю за наркотиками  
19.01.2017 

Опис 
Лiцензiю отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. 

Використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 
№ ОВ 060243  20.05.2013 

Центральна державна iнспекцiя з 

ядерної та радiацiйної безпеки 

державної iнспекцiї ядерного 

регулювання України  

07.12.2016 

Опис Лiцензiю отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 
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закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу УКХ радiозв'язку сухопутної 

рухомої служби (частота 154,300 

МГц) залiзничного цеху 

№ БС150-12-

0111252 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу УКХ радiозв'язку сухопутної 

рухомої служби (частота 164,850 

МГц) вiдомчої охорони 

№ БС150-12-

0111251 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058012  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058013  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058014  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058015  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058016  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058017  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058018  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058019  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 
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буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058020  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058021  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058022  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058023  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058024  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058025  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058026  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058027  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058028  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058029  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  
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Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058030  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058031  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058032  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058033  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058034  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058035  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058036  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058037  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058038  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

058039  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

№ 12-05- 

058040  
11.01.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 
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абонентських телефонних лiнiй  

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

061672  
20.10.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
20.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

061673  
20.10.2010 

Український державний центр 

радiочастот 
20.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

071152  
14.10.2011 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу радiоподовжувачiв 

абонентських телефонних лiнiй  

№ 12-05- 

071153  
14.10.2011 

Український державний центр 

радiочастот 
30.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». По закiнченню строку дiї дозволу 

буде отримано новий дозвiл.  

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01-

083666 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц) 

№ 12-01- 

083667  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01- 

083668  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01- 

083669  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01- 

083670  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 
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закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01- 

083671  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц)  

№ 12-01- 

083672  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц) 

№ 12-01- 

083673  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц) 

№ 12-01- 

083674  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

164,850 МГц) 

№ 12-01- 

083675  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01- 

083652  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01- 

083653  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01- 

083654  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01- 

083655  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 
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Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01- 

083656  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01- 

083657  
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01-

083658 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01-

083659 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01-

083660 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01-

083661 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01-

083662 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц)  

№ 12-01-

083663 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

№ 12-01-

083664 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 
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154,300 МГц) 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку (частота 

154,300 МГц) 

№ 12-01-

083665 
06.06.2013 

Український державний центр 

радiочастот 
25.04.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ПАТ «Днiпровагонмаш». У разi наявностi потреби по 

закiнченню термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Придбання, зберiгання, використання 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

«Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв» 

серiя АВ № 

592704 
12.09.2011 

Державний комiтет України з 

питань контролю за наркотиками 
19.08.2016 

Опис 
Лiцензiю отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. 

Заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка брухту чорних металiв 

серiя АГ № 

578695 
05.07.2011 

Мiнiстерство промислової 

полiтики України 
Необмежена 

Опис Лiцензiю отримало ДП «Стальзавод». Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

Роботи в дiючих електроустановках 

напругою понад 1000 В  
№ 1309.13.12 06.12.2013 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

05.12.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатацiя електричного 

устаткування електричних мереж  
№ 1310.13.12 06.12.2013 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

05.12.2018 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Поводження з вiдходами № 1456 25.09.2013 
Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 
31.12.2014 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». По закiнченню строку дiї дозволу буде 

отримано новий дозвiл. 

Дiяльнiсть пов’язана з викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами 

№ 

1210436900-

18 

27.12.2011 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Днiпропетровськiй 

областi 

27.12.2016 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Виконання робiт з вироблення 

розплавiв чорних i кольорових 

металiв та сплавiв на основi таких 

металiв 

№ 294.12.12 26.04.2012 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

20.04.2017 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Виконання: газонебезпечних робiт; 

зберiгання балонiв iз стисненим 

(кисень технiчний) та зрiдженим 

(пропан технiчний) газами; 

зварювальнi, газополум’янi роботи 

№ 295.12.12 26.04.2012 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

20.04.2017 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатування: лiнiйних частин № 303.12.12 26.04.2012 Територiальне управлiння 20.04.2017 
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систем газопостачання природним 

газом; водонагрiвальних котлiв 

теплопродуктивнiстю понад 0,001 

МВт; посудини, що працюють пiд 

тиском понад 0,05 МПа 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Експлуатування: технологiчного 

устаткування металургiйної, ливарної 

промисловостi; вантажопiдiймальнi 

крани i машини 

№ 304.12.12 26.04.2012 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

20.04.2017 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Виконання ремонту машин, 

механiзмiв, устаткування пiдвищеної 

небезпеки, вантажопiдiймальних 

кранiв 

№ 066.11.12 08.12.2011 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Днiпропетровськiй областi 

16.12.2016 

Опис 
Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». У разi наявностi потреби по закiнченню 

термiну дiї дозволу буде отримано новий дозвiл. 

Заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка брухту чорних та 

кольорових металiв 

№ 169.03.12-

27.10.0 
20.10.2003 

Державний департамент з нагляду 

за охороною працi 

Територiального управлiння 

Держнаглядохоронпрацi по 

Днiпропетровськiй областi 

Необмежена 

Опис Дозвiл отримало ДП «Стальзавод». Дозвiл дiє безстроково. 
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IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 

Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», 

дочiрнє пiдприємство Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiпровагонмаш» 

2. Організаційно-

правова форма 
Дочірнє підприємство  

3. Код за ЄДРПОУ 19309317 

4. Місцезнаходження 
51925, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. 

Українська, буд. 4 

5. Опис 

ПАТ «Днiпровагонмаш» має дочiрнє пiдприємство - Металургiйне 

пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє 

пiдприємство Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» 

(скорочено – ДП «Стальзавод»). Рiшення про створення ДП «Стальзавод» 

прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» 

22.03.1995р. Дата реєстрацiї дочiрнього пiдприємства: 20.10.1995 року. 

Частка емiтента у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства: 100 %. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску: грошовi кошти, основнi засоби та 

запаси. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння дочiрнiм 

пiдприємством: визначення основних напрямiв дiяльностi пiдприємства, 

змiна статуту пiдприємства, призначення або звiльнення директора 

пiдприємства, затвердження рiчних звiтiв та рiчних балансiв, прийняття 

рiшення про розподiл чистого прибутку пiдприємства, прийняття рiшення 

про реорганiзацiю та лiквiдацiю пiдприємства, вирiшення iнших питань, 

передбачених законодавством та статутом. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм 

«Днiпровагонмаш» 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 1077757611 

4. Місцезнаходження 
107497, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Iркутська, буд.11, корп.1, офiс 

717 

5. Опис 

Залежними по вiдношенню до ПАТ «Днiпровагонмаш» є Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш». Код за 

ОДРН: 1077757611293 (програмне забезпечення не дозволяє внести повний 

код у таблицю). Рiшення про створення ТОВ «Торговий Дiм 

«Днiпровагонмаш» прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ 

«Днiпровагонмаш» 17.05.2007р. Дата реєстрацiї залежного пiдприємства: 

06.07.2007р. Частка емiтента у статутному капiталi залежного 

пiдприємства: 100 %. Активи, наданi емiтентом у якостi внеску: грошовi 

кошти. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння залежним 

пiдприємством: визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, змiна 

статуту товариства, утворення виконавчих органiв товариства та дострокове 

припинення їх повноважень, обрання та дострокове припинення 

повноважень ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження рiчних звiтiв та 

рiчних балансiв, прийняття рiшення про розподiл чистого прибутку 

товариства, прийняття та затвердження документiв, що регулюють 

внутрiшню дiяльнiсть товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 

лiквiдацiю товариства, вирiшення iнших питань, передбачених 
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законодавством та статутом. 
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VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Тегiпко Сергiй Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Президент ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» 

8. Опис 

Тегiпко С.М. обрано головою наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 18.04.2013 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 18.04.2013 

року) строком на 3 роки.  

Тегiпко С.М. загалом перебуває на посадi голови наглядової 

ради з 26.12.2005 року. 

Тегiпко С.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Тегiпко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Новiцький Валерiй Георгiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1967 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Голова правлiння ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-

Днiпрометиз» 

8. Опис 

Новiцького В.Г. обрано членом наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 18.04.2013 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 18.04.2013 

року) строком на 3 роки.  

Новiцький В.Г. загалом перебуває на посадi члена наглядової 
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ради з 26.12.2005 року. 

Новiцький В.Г. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Новiцький В.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Попенко Сергiй Павлович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 11 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Голова ради директорiв ТОВ «IФГ «ТАС» 

8. Опис 

Попенко С.П. обрано членом наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 18.04.2013 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 18.04.2013 

року) строком на 3 роки.  

Попенко С.П. загалом перебуває на посадi члена наглядової 

ради з 16.05.2011 року. 

Попенко С.П. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Попенко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Мандра Сергiй Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 6 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Заступник директора ТОВ «Юридична компанiя «Лiгал-

Промоушен» 

8. Опис 
Мандру С.А. обрано членом наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 



 

19 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 18.04.2013 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 18.04.2013 

року) строком на 3 роки.  

Мандра С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Мандра С.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Генеральний директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Кобиляков Андрiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 25 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Заступник генерального директора (перший) ВАТ 

«Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Кобилякова А.I. обрано генеральним директором ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» (протокол засiдання наглядової ради вiд 

09.04.2014 року) строком на 1 рiк.  

Кобиляков А.I. загалом перебуває на посадi генерального 

директора з 23.10.2008 року. 

Кобиляков А.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Кобиляков А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Корнецький Олег Юрiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Заступник директора технiчного з пiдготовки виробництва ВАТ 

«Днiпровагонмаш» 

8. Опис Корнецького О.Ю. обрано членом дирекцiї ПАТ 
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«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» (протокол засiдання наглядової ради вiд 

09.04.2014 року) строком на 1 рiк. 

Корнецький О.Ю. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

12.10.2006 року. 

Корнецький О.Ю. не надав згоди на розкриття паспортних 

даних у складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Корнецький О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Бабенкова Олеся Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Заступник директора з економiки ДП «Стальзавод» 

8. Опис 

Бабенкову О.О. обрано членом дирекцiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» (протокол засiдання наглядової ради вiд 

09.04.2014 року) строком на 1 рiк. 

Бабенкова О.О. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

16.05.2011 року. 

Бабенкова О.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних 

у складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Бабенкова О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Григор'єв Валерiй Феодосiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1956 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 35 

7. Найменування підприємства Начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ВАТ 
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та попередня посада, яку займав «Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Григор'єва В.Ф. обрано членом дирекцiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» (протокол засiдання наглядової ради вiд 

09.04.2014 року) строком на 1 рiк. 

Григор'єв В.Ф. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

12.10.2006 року. 

Григор'єв В.Ф. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Григор'єв В.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Моiсєєв Андрiй Юрiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 9 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПАТ 

«Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Моiсєєва А.Ю. обрано членом дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» 

на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» 

(протокол засiдання наглядової ради вiд 09.04.2014 року) 

строком на 1 рiк. 

Моiсєєв А.Ю. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

15.08.2012 року. 

Моiсєєв А.Ю. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Моiсєєв А.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Малiнiна Марина Михайлiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 
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6. Стаж керівної роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Заступник генерального директора з персоналу ВАТ 

«Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Малiнiну М.М. обрано членом дирекцiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ 

«Днiпровагонмаш» (протокол засiдання наглядової ради вiд 

09.04.2014 року) строком на 1 рiк. 

Малiнiна М.М. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

16.07.2004 року. 

Малiнiна М.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних 

у складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Малiнiна М.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член дирекцiї - головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Пуха Нiна Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта середньо - технiчна 

6. Стаж керівної роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Заступник головного бухгалтера ВАТ «Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Пуху Н.М. обрано членом дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» на 

пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» 

(протокол засiдання наглядової ради вiд 09.04.2014 року) 

строком на 1 рiк. 

Пуха Н.М. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 

15.05.2008 року. 

Пуха Н.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Пуха Н.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Гусак Геннадiй Євгенович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1962 
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5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Директор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Гусака Г.Є. обрано головою ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 17.04.2014 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 17.04.2014 

року) строком на 1 рiк. 

Гусак Г.Є. загалом перебуває на посадi голови ревiзiйної комiсiї 

з 12.04.2012 року. 

Гусак Г.Є. не надав згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Гусак Г.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Колiснiченко Наталiя Леонiдiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1967 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 3 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 
Ревiзор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Колiснiченко Н.Л. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 17.04.2014 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 17.04.2014 

року) строком на 1 рiк. 

Колiснiченко Н.Л. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної 

комiсiї з 26.12.2005 року. 

Колiснiченко Н.Л. не надала згоди на розкриття паспортних 

даних у складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Колiснiченко Н.Л. непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Микитюк Оксана Григорiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 
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який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 3 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Директор фiнансовий ЗАТ «Торгова компанiя 

Днiпровагонмаш» 

8. Опис 

Микитюк О.Г. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 17.04.2014 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 17.04.2014 

року) строком на 1 рiк. 

Микитюк О.Г. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної 

комiсiї з 18.04.2013 року. 

Микитюк О.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Микитюк О.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Василюк Зоя Василiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

д/н д/н Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складi квартальної iнформацiї 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 11 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав 

Директор з фiнансових питань ПрАТ «Холдiнгова компанiя 

«Теко-Днiпрометиз» 

8. Опис 

Василюк З.В. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«Днiпровагонмаш» на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись 17.04.2014 

року (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 17.04.2014 

року) строком на 1 рiк. 

Василюк З.В. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної 

комiсiї з 28.12.2005 року. 

Василюк З.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних у 

складi квартальної iнформацiї, тому iнформацiя щодо 

паспортних даних посадової особи вiдсутня. 

Василюк З.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй 
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України» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Грiнченка, буд. 3 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

№ 2092 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
01.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2796540 (044) 2791322 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

9. Опис 
Особа надає послуги з депозитарного обслуговування випуску 

цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТI - IНВЕСТ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 37833036 

4. Місцезнаходження 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 263145 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.06.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5843828 (044) 5843828 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Особа надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникiв, якi були зареєстрованими особами у реєстрi 

власникiв iменних цiнних паперiв 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя 

«Стандарт - Iнвест» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23468993 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Iвана Франка, буд. 40-Б, офiс 402-Б 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 263377 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
24.09.2013 



 

26 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5810968 (044) 5810969 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Особа надає послуги щодо ведення рахунку у цiнних паперах, 

зберiгання належних ПАТ «Днiпровагонмаш» цiнних паперiв, 

обслуговування операцiй за цим рахунком 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

серiя АД № 034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2775000 (044) 2775001 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 
Особа надає послуги щодо пiдтримання цiнних паперiв в 

Бiржовому списку ПФТС 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство «Страхова Група «ТАС» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30115243 

4. Місцезнаходження 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

серiя АВ № 500437 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
02.12.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5360020 (044) 5360021 

8. Вид діяльності Iншi послуги в сферi страхування 

9. Опис Особа надає послуги з обов’язкового та добровiльного страхування  

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20602681 



 

27 

4. Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 40 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

серiя АВ № 469621 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.06.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 4636421 (044) 4171615 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Особа надає послуги з добровiльного страхування вiд нещасних 

випадкiв матроса рятiвника на базi вiдпочинку ПАТ 

«Днiпровагонмаш» та бази вiдпочинку ПАТ «Днiпровагонмаш». 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство «КПМГ - Аудит» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 31032100 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 11  

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

№ 2397 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 4905507 (044) 4905508 

8. Вид діяльності 
Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку i аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

9. Опис 

Особа надає послуги з проведення аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровагонмаш» та її дочiрнiх 

пiдприємств, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi  
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VIII. 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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.09.2009 260/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000060529 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.50 16635800 8317900.00 100 

Опис 

04.08.2009р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» було прийнято рiшення про переведення випуску iменних 

акцiй ВАТ «Днiпровагонмаш» документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

08.09.2009р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ВАТ 

«Днiпровагонмаш» у бездокументарнiй формi iснування за № 260/1/09. 

25.09.2009р. Нацiональним депозитарiєм України призначено мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям ВАТ «Днiпровагонмаш» у 

бездокументарнiй формi iснування. 

25.12.2009р. акцiї ВАТ «Днiпровагонмаш» включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу фондової бiржi ПАТ «Фондова 

бiржа ПФТС». 

З метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» 21.04.2011р. черговими загальними 

зборами акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» було прийнято рiшення змiнити найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства 

«Днiпровагонмаш» на Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш». 

30.06.2011р. ДКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй товариства у зв'язку iз змiною найменування товариства: 

- 30.06.2011р. втратило чиннiсть Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 260/1/09 вiд 08.09.2009р., видане Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку Вiдкритому акцiонерному товариству «Днiпровагонмаш»; 

- 30.06.2011р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 260/1/09 вiд 

08.09.2009р. Публiчному акцiонерному товариству «Днiпровагонмаш». 

На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. На внутрiшньому ринку здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС», з якою емiтентом укладено вiдповiдний договiр про пiдтримання лiстингу. 

Протягом звiтного перiоду акцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» в лiстинг iнших органiзаторiв торгiвлi не включались. 

Факту делiстингу цiнних паперiв ПАТ «Днiпровагонмаш» у звiтному перiодi не було. 

У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї цiнних паперiв. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання 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 

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 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 122890 X X 

Усього зобов'язань X 122890 X X 

Опис: 

В iншi зобов’язання згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ 

«Днiпровагонмаш» входить: 

1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 11403,0 тис.грн. 

2. Поточнi зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансiв – 14638,0 тис.грн.; 

- з бюджетом – 1060,0 тис.грн.;  

- з страхування – 1880,0 тис.грн.; 

- з оплати працi – 4320,0 тис.грн.; 

- з учасниками – 1188,0 тис.грн. 

3. Поточнi забезпечення – 11348,0 тис.грн. 

4. Iншi поточнi зобов’язання – 2037,0 тис.грн. 

5. Пенсiйнi зобов’язання – 75016,0 тис.грн. 

Усього по iншим зобов’язанням – 122890,0 тис.грн. 

Додаткова iнформацiя по окремiй фiнансовiй звiтностi ПАТ 

«Днiпровагонмаш» 

В iншi зобов’язання входить: 

1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 10881,0 тис.грн. 

2. Поточнi зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансiв – 45513,0 тис.грн.; 

- з бюджетом – 892,0 тис.грн.;  

- з страхування – 1464,0 тис.грн.; 

- з оплати працi – 2928,0 тис.грн.; 

- з учасниками – 1188,0 тис.грн. 

3. Поточнi забезпечення – 9054,0 тис.грн. 

4. Iншi поточнi зобов’язання – 380,0 тис.грн. 

5. Пенсiйнi зобов’язання – 31752,0 тис.грн. 

Усього по iншим зобов’язанням – 104052,0 тис.грн. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

Територія  за КОАТУУ 1210436900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 30.20 

Середня кількість 

працівників 
2637  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

51925, Днiпропетровська обл., 

м.Днiпродзержинськ, вул. Українська, буд. 

4 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 9367 8670 3096 

первісна вартість 1001 14578 14998 5546 

накопичена амортизація 1002 5211 6328 2450 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 103370 97628 95620 

первісна вартість 1011 210160 212017 175240 

знос 1012 106790 114389 79620 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

1552 

 

1764 

 

1562 

інші фінансові інвестиції 1035 12 12 12 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3616 3616 7125 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 38536 2473 0 

Усього за розділом I 1095 156453 114163 107415 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 232903 165028 329936 

Виробничі запаси 1101 140283 132605 226281 

Незавершене виробництво 1102 41644 32408 92180 

Готова продукція 1103 50964 5 11445 

Товари 1104 12 10 30 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 26 26 26 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 14520 22745 42039 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

39160 

 

18399 

 

38480 

з бюджетом 1135 211717 236812 190595 

у тому числі з податку на прибуток 1136 188446 210814 10151 

з нарахованих доходів 1140 62398 62463 4816 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 904234 974565 126551 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 45624 66188 149795 

Готівка 1166 0 2 1 

Рахунки в банках 1167 45624 66186 149794 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
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інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 1510582 1546226 882238 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 129999 

Баланс 1300 1667035 1660389 1119652 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8318 8318 8318 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 3456 3668 3466 

Емісійний дохід 1411 603 603 603 

Накопичені курсові різниці 1412 1 213 0 

Резервний капітал 1415 46922 46922 26054 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1482055 1497429 838190 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1540751 1556337 876028 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 34424 31752 41299 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 34424 31752 41299 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 14312 10881 46193 

за розрахунками з бюджетом 1620 1295 892 1545 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2757 1464 5234 

за розрахунками з оплати праці 1630 5166 2928 11396 

за одержаними авансами 1635 55539 45513 118435 

за розрахунками з учасниками 1640 1192 1188 629 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11102 9054 12152 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 497 380 6741 

Усього за розділом IІІ 1695 91860 72300 202325 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1667035 1660389 1119652 

 

Примітки д/н 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 207173 889553 

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 ( 197552 ) ( 738756 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

9621 

 

150797 

 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 47742 29874 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 24296 ) ( 29423 ) 

Витрати на збут 2150 ( 7621 ) ( 13706 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5530 ) ( 20724 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

19916 

 

116818 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 62286 

Інші фінансові доходи 2220 616 1775 

Інші доходи 2240 70 16 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 62 ) ( 56 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

20540 

 

180839 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5166 -22520 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

15374 

 

158319 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15374 158319 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 154939 660988 

Витрати на оплату праці 2505 43405 70854 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16544 26778 

Амортизація 2515 9148 8318 
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Інші операційні витрати 2520 10963 35671 

Разом 2550 234999 802609 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16635800 16635800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16635800 16635800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.92415 9.51677 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.92415 9.51677 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

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 

 

119532 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 2000 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 2000 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 93092 0 

Надходження від повернення авансів 3020 20615 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 435 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 30073 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 30557 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 41280 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19998 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 39334 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 27533 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2000 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 9801 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 77757 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 30629 ) ( 0 ) 
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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 ( 3928 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 22264 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 40 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 211 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 978589 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 509 ) ( 0 ) 

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 ( 996029 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17698 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 5 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4561 0 

Залишок коштів на початок року 3405 45624 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16003 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 66188 0 

 

Примітки 

Форма «Звiт про рух грошових коштiв (за прямим 

методом)» за 1 пiврiччя готується вперше, з цiєї причини 

вiдсутнi данi за аналогiчний перiод попереднього року. 

 

 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 
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фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв готується за прямим 

методом. 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»  за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 8318 0 3456 46922 1482495 0 0 1541191 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -440 0 0 -440 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 8318 0 3456 46922 1482055 0 0 1540751 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 15374 0 0 15374 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 213 0 0 0 0 213 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 15374 0 0 15374 

Залишок на 

кінець року 
4300 8318 0 3668 46922 1497429 0 0 1556337 

 

Примітки д/н 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

Територія  за КОАТУУ 1210436900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 30.20 

Середня кількість 

працівників 
3265  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

51925, Днiпропетровська обл., 

м.Днiпродзержинськ, вул. Українська, буд. 

4 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 9531 8788 3149 

 первісна вартість 1001 14981 15401 5786 

 накопичена амортизація 1002 5450 6613 2637 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 113598 107562 106217 

 первісна вартість 1011 243808 245670 204696 

 знос 1012 130210 138108 98479 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 12 12 12 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 12744 13423 19570 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 38536 2473 0 

Усього за розділом I 1095 174421 132258 128948 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 262452 186117 369514 

Виробничі запаси 1101 150350 142615 239137 

Незавершене виробництво 1102 45685 36946 99264 

Готова продукція 1103 66405 6546 31113 

Товари 1104 12 10 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 26 26 26 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 27650 45826 104 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

39817 

 

20747 

 

42149 

 з бюджетом 1135 263389 274870 204457 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 214094 242362 5685 

 з нарахованих доходів 1140 112 177 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 904449 976409 550176 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 51505 78887 191552 

Готівка 1166 0 2 0 

Рахунки в банках 1167 51505 78885 191552 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
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 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 1549400 1583059 1357978 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 129999 

Баланс 1300 1723821 1715317 1616925 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8318 8318 8318 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 1324 14841 2979 

Емісійний дохід 1411 603 603 603 

Накопичені курсові різниці 1412 -2130 11387 -476 

Резервний капітал 1415 48908 48908 28040 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1518306 1520360 874228 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1576856 1592427 913565 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 78713 75016 80253 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 78713 75016 80253 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 24701 11403 22957 

 за розрахунками з бюджетом 1620 1512 1060 2022 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 3229 1880 7449 

 за розрахунками з оплати праці 1630 6593 4320 16371 

 за одержаними авансами 1635 14608 14638 450817 

 за розрахунками з учасниками 1640 1192 1188 628 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 14726 11348 17531 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1691 2037 105332 

Усього за розділом IІІ 1695 68252 47874 623107 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1723821 1715317 1616925 

 

Примітки 

Групою було прийнято рiшення з другого кварталу 2014 

року вiдображати данi в формi "Консолiдований баланс 

(Звiт про фiнансовий стан)" у вписуванних рядках 1411 та 

1412 в колонцi 5 "На дату переходу на мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi". 

 

 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 223473 1043328 

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 (218239) (826960) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

5234 

 

216368 

 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 45789 14025 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 28711 ) ( 36430 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9561 ) ( 26354 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7291 ) ( 12695 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 5460 154914 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1099 2863 

Інші доходи 2240 70 16 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 375 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 62 ) ( 56 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

6567 

 

157362 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4513 -29914 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

2054 

 

127448 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 13517 -135 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 13517 -135 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 13517 -135 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15571 127313 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

2054 

 

127448 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

15571 

 

127313 

неконтрольованій частці 2485 0 0 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 167086 426940 

Витрати на оплату праці 2505 54587 98507 

Відрахування на соціальні заходи 2510 20405 37063 

Амортизація 2515 9499 9169 

Інші операційні витрати 2520 12225 49389 

Разом 2550 263802 621068 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16635800 16635800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16635800 16635800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.12347 7.66107 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.12347 7.66107 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

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 

 

136876 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 17252 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 17252 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 99899 0 

Надходження від повернення авансів 3020 11884 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 922 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 9596 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 44643 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 51311 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 25631 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 44991 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 31423 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2000 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 11568 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 81694 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 892 ) ( 0 ) 
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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 ( 4738 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 22529 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 40 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 211 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 978589 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 509 ) ( 0 ) 

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 ( 996029 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17698 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 5 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4826 0 

Залишок коштів на початок року 3405 51505 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 22556 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 78887 0 

 

Примітки 

Форма «Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом)» за 1 пiврiччя готується вперше, з цiєї 

причини вiдсутнi данi за аналогiчний перiод попереднього 

року. 

 

 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

«Днiпровагонмаш»  
за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 
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Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв готується 

за прямим методом. 

 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»  за ЄДРПОУ 05669819 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 8318 0 1324 48908 1518746 0 0 1577296 0 1577296 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -440 0 0 -440 0 -440 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 8318 0 1324 48908 1518306 0 0 1576856 0 1576856 

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 2054 0 0 2054 0 2054 
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Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 13517 0 0 0 0 13517 0 13517 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 
4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки 

в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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вартості акцій 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 13517 0 2054 0 0 15571 0 15571 

Залишок на 

кінець року 
4300 8318 0 14841 48908 1520360 0 0 1592427 0 1592427 

 

Примітки д/н 

Керівник Кобиляков Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Пуха Нiна Миколаївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Основні принципи облікової політики  

(а) Підтвердження відповідності 

Ця консолідована фінансова звітність за 1 півріччя 2014 року, була складена згідно з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та відповідно до законодавства 

України. 

 (б) Основа підготовки інформації 

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, як 

зазначено в обліковій політиці нижче. Історична вартість звичайно визначається на основі 

справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на активи. 

 (в) Основа консолідації 

Дана консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Компанії та підприємств, 

які перебувають під контролем Компанії (її дочірніх підприємств). Контроль досягається тоді, 

коли Компанія має можливість керувати фінансовою та операційною політикою підприємства з 

метою отримання економічних вигід від його діяльності. 

Доходи і витрати дочірніх підприємств, які були придбані або вибули, включаються до 

консолідованого звіту про фінансові результати з фактичної дати придбання і до фактичної 

дати вибуття, відповідно. 

У разі необхідності у фінансову звітність дочірніх підприємств вносяться коригування з метою 

приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики, прийнятою іншими 

членами Групи. 

Усі операції між компаніями Групи, залишки, доходи та витрати за операціями повністю 

виключаються при консолідації. 

У випадку втрати Групою контролю над дочірнім підприємством прибуток та збиток від 

вибуття визнаються у консолідованому звіті про фінансові результати і розраховуються як 

різниця між (1) справедливою вартістю компенсації отриманої та (2) балансовою вартістю 

активів та зобов’язань дочірнього підприємства. 

 

(г) Функціональна валюта та валюта представлення 

Окрема фінансова звітність кожного підприємства Групи представлена у валюті основного 

економічного середовища, у якому веде свою операційну діяльність відповідне підприємство 

(його функціональній валюті). Для цілей даної консолідованої фінансової звітності результати 

діяльності та фінансовий стан кожного підприємства Групи представлені в українській гривні, 

яка є функціональною валютою Компанії та валютою представлення цієї консолідованої 

фінансової звітності. Функціональною валютою для російського дочірнього підприємства 

Групи є російські рублі, які потім переведені у валюту представлення – українські гривні. 

При підготовці фінансової звітності окремих підприємств операції у валютах, які відрізняються 

від функціональної валюти підприємства (іноземні валюти), відображаються за курсами 

обміну, які переважають на дати здійснення операцій. На кожну звітну дату монетарні статті, 

деноміновані в іноземних валютах, переводяться за курсами обміну, які переважали на звітну 

дату. Немонетарні статті, відображені за справедливою вартістю, деномінованою в іноземних 

валютах, переводяться за курсами обміну, які переважали на дату визначення справедливої 

вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, не 

переводяться. Курсові різниці визнаються у складі консолідованого звіту про фінансовий 

результат того періоду, в якому вони виникають. 

Для цілей представлення цієї консолідованої фінансової звітності активи та зобов’язання за 

іноземними операціями Групи представлені в українській гривні з використанням курсів 

обміну валют, встановлених Національним Банком України. Статті доходів та витрат 
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переводяться за середніми курсами обміну валют за квартал. При значних коливаннях курсів 

Група використовує курси на дату окремої транзакції. Курсові різниці, які виникають, якщо 

суттєві, визнаються у складі інших сукупних доходів та подаються як частина резерву 

перерахунку у валюту представлення Групи. 

 (д)  Основи облікової політики 

Інформація за сегментами 

Звітність за сегментами подається на основі бачення її керівництвом і стосується частин Групи, 

які визначені як операційні сегменти. Операційні сегменти визначаються на основі внутрішніх 

звітів, які подаються вищому органу операційного управління Групи. Група визначила, що її 

вищим органом операційного управління є представники її вищого керівництва, і внутрішні 

звіти, які вище керівництво використовує для нагляду за операційною діяльністю і ухвалення 

рішень щодо розподілу ресурсів, служать основою для подання цієї інформації. Підготовка цих 

внутрішніх звітів здійснюється так само, як і цієї консолідованої фінансової звітності. 

На основі поточної структури управління Група виділила такі звітні сегменти: 

Сегмент: Машинобудування: виробництво залізничних вагонів і рухомого складу. 

Діяльність сегмента: Продаж полувагонів, хоперів, платформ, запасних частин та супутних 

послуг. 

Сегмент: Металургія - виробництво лиття. 

Діяльність сегмента: Продаж дрібногабаритного лиття та середньогабаритного лиття.  

Сегмент: Інше. 

Діяльність сегмента: Продаж покупних товарів (лиття) 

Група не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, оскільки 

вищий орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей ухвалення 

рішень. 

Визнання доходів 

Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або до 

отримання. Дохід від реалізації зменшується на очікувану суму повернутих клієнтами товарів, 

торговельних знижок та інших подібних відрахувань. 

Реалізація товарів 

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання усіх наведених нижче умов: 

- Група передала покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням товарами; 

- Група більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється з правом 

володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданими товарами; 

- сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена; 

- існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Групи; та 

- понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 

 

Надання послуг 

У випадку коли наслідок операції, яка передбачає надання послуг, можна достовірно 

визначити, дохід від надання послуг, пов’язаний з такою операцією, визнається з урахуванням 

етапу завершеності даної операції на звітну дату. Результат операції може бути достовірно 

оцінений за умови виконання усіх наведених нижче умов: 

- сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена; 

- існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Групи; 

- етап завершеності операції на звітну дату можна достовірно визначити; та 

- витрати, понесені на операцію, та витрати на її завершення можна достовірно визначити. 

 

Доходи з відсотків 

Доходи з відсотків нараховуються на основі часу на здійснення операції, з урахуванням 

основної суми заборгованості та відповідної ефективної ставки відсотка, яка представляє собою 

ставку, яка точно дисконтує очікувані суми майбутніх надходжень грошових коштів протягом 
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очікуваного строку корисного використання фінансового активу до чистої балансової вартості 

даного активу. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок 

на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься 

до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи до 

відшкодування, розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік, з 

використанням ставок оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-

яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати 

також включає будь-яке податкове зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Відстрочений податок визнається по тимчасових різницях між балансовими сумами активів та 

зобов’язань, що використовуються для цілей підготовки фінансової звітності, і сумами, що 

використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податок не розраховується: по 

тимчасових різницях, що виникають від початкового визнання активів або зобов’язань за 

операціями, що не є об’єднанням бізнесу, яке не впливає ні на обліковий, ні на 

оподатковуваний прибуток або збиток, а також по тимчасових різницях, що виникають від 

інвестицій у дочірні підприємства та спільно контрольовані суб’єкти господарювання, якщо 

існує ймовірність того, що тимчасові різниці не будуть сторновані у найближчому 

майбутньому. 

Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які, як очікується, 

будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на дату звітності. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємозараховуються у разі існування юридично 

забезпеченого права на взаємозарахування поточних податкових активів та зобов’язань, якщо 

вони відносяться до податку на прибуток, що стягується тими самими податковими органами з 

того самого суб’єкта господарювання, що обкладається податком, або з різних суб’єктів 

господарювання, що обкладаються податком, однак при цьому вони мають намір провести 

взаємозарахування поточних податкових зобов’язань та активів на нетто-основі або їх 

податкові активи та зобов’язання будуть реалізовані одночасно. 

Відстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових 

кредитах та тимчасових різницях, що відносяться на витрати, якщо існує ймовірність 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути 

реалізовані. Відстрочені податкові активи переглядаються на кожну дату звітності та 

зменшуються, коли реалізація відповідної податкової вигоди більше не є вірогідною. 

Основні засоби 

Група визнає матеріальні об’єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року 

та вартість яких більше 1 000 гривень. 

Основні засоби відображаються за історичною або доцільною вартістю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. На дату прийняття МСФЗ за 

справедливу вартість основних засобів було взято їх умовну вартість для цілей підготовки 

консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ. 

Історична вартість об’єкта основних засобів включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні 

мита і податки, які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-

які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та 

приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Групи. 

Вартість активів, створених власними силами, включає собівартість матеріалів, прямі витрати 

на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Капіталізовані у подальшому витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну 

частин активів, які збільшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню 
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здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не 

відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, включаються до складу консолідованого 

звіту про фінансові результати того періоду, в якому вони були понесені.  

Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або доцільну вартість об’єкта 

основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – 

це очікувана сума, яку Група одержала б на даний момент від реалізації об’єкта основних 

засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку 

й стану, в якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного 

використання. 

Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу 

протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується з 

використанням прямолінійного методу.  

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:  

- Будівлі та споруди - 10-30 років; 

- Машини та обладнання - 5-20 років; 

- Промислові транспортні засоби - 5-23 років; 

- Автомобілі - 3-5 років; 

- Офісне обладнання та інші основні засоби - 3-5 років. 

 

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об’єкта основних 

засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю 

активу і визнається у складі консолідованого звіту про фінансові результати.  

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних 

засобів, включаючи відповідний розподіл змінних накладних витрат, понесених безпосередньо 

під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного 

будівництва, на основі того самого методу, що й інших об’єктів основних засобів, починається 

з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та 

стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.  

Знецінення основних засобів 

На кожну звітну дату Група переглядає балансову вартість своїх основних засобів з метою 

визначення, чи існують будь-які свідчення того, що дані активи зазнали збитку від знецінення. 

У разі наявності таких свідчень Група здійснює оцінку суми відшкодування відповідного 

активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо 

неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу, Група оцінює суму 

відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить даний актив. У випадках 

коли можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу активів корпоративні 

активи також розподіляються на окремі одиниці, які генерують грошові кошти, або, інакше, 

вони розподіляються до найменшої групи одиниць, які генерують грошові кошти, для яких 

можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу. 

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості, за 

вирахуванням витрат на продаж, та вартості при використанні. При проведенні оцінки вартості 

при використанні сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої 

теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, стосовно якого 

не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків.  

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові 

кошти) менша його балансової вартості, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує 

грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення 

одразу визнаються негайно у складі консолідованого звіту про фінансові результати, за 

винятком випадків коли відповідний актив відображається за переоціненою вартістю. У таких 

випадках збиток від знецінення відображається як зменшення у результаті переоцінки. 
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У випадках коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансова вартість активу 

(або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми 

відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала 

балансову вартість, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові 

кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від знецінення. Сторнування збитку від 

знецінення визнається негайно у складі консолідованого звіту про фінансові результати, крім 

випадків коли відповідний актив є об’єктом основних засобів, який відображається за 

переоціненою вартістю. У цьому випадку сторнування збитку від знецінення розглядається як 

збільшення у результаті переоцінки. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи визнають, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які 

відносяться до активу, надходитимуть до Групи; та собівартість активу можна достовірно 

оцінити. Актив ідентифікується, якщо він може бути відокремлений, тобто його можна 

відокремити або відділити і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти 

індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи 

зобов’язанням. 

Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Видатки на 

нематеріальний актив визнають як витрати на момент їхнього понесення за винятком випадків, 

коли вони становлять частину собівартості нематеріального активу, який відповідає критеріям 

визнання, або цей об’єкт був придбаний при об’єднанні бізнесу і його не можна визнати як 

нематеріальний актив.  

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

Необоротні активи (або група вибуття) класифікуються Групою як утримувані для продажу, 

якщо їх балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 

поточного використання. Ця умова вважається виконаною, якщо актив (або група вибуття) 

можна продати у його поточному стані, та існує висока вірогідність такого продажу. 

Керівництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його 

класифікації як призначеного для продажу. 

Якщо Група прийняла план продажу контрольного пакету дочірнього підприємства, усі активи 

та зобов’язання такого дочірнього підприємства змінюють свою класифікацію на такі, що 

призначені для продажу, за умови виконання описаних вище критеріїв, незалежно від 

збереження Групою неконтрольних часток володіння у колишньому дочірньому підприємстві 

після продажу. 

Необоротні активи (та групи вибуття), які були класифіковані як призначені для продажу, 

оцінюються за меншою із двох величин: залишкової вартості на момент зміни класифікації та 

справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж. 

Фінансові інструменти 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються, коли підприємство стає стороною 

щодо контрактних зобов’язань за відповідним інструментом. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. 

Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску 

фінансових активів та фінансових зобов’язань, додаються або вираховуються зі справедливої 

вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, в залежності від обставин, при 

первісному визнанні. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання 

фінансових активів або фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, 

з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складі 

консолідованого звіту про фінансові результати.  

Фінансові активи Групи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація 

залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного 

визнання. Усі звичайні операції придбання або продажу фінансових активів визнаються та 
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припиняють визнаватися за датою здійснення торгової операції. Звичайні операції придбання 

або продажу є операціями придбання або продажу фінансових активів, які передбачають 

доставку активів протягом певного проміжку часу, визначеного законодавством або правилами 

відповідного ринку. 

Кредити та дебіторська заборгованість 

Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які 

підлягають визначенню, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як 

кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням 

збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання 

відсотків не буде істотним. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не 

нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на 

покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі консолідованого звіту про 

фінансові результати, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.  

Метод ефективної ставки відсотка 

Метод ефективної ставки відсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартості 

фінансового активу та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна 

відсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових 

коштів (включаючи всі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять 

невід’ємну частину ефективної ставки відсотка, витрат на здійснення операції та інших премій 

або дисконтів) протягом очікуваного строку використання фінансового активу або, коли 

доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості при первісному визнанні. Доходи 

визнаються на основі ефективної ставки відсотка для боргових інструментів. 

Знецінення фінансових активів 

Фінансові активи оцінюються на предмет наявності ознак знецінення на кожну звітну дату. 

Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення того, що в 

результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового 

активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції зазнав негативного 

впливу. Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою 

знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних 

майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 

відсотка для даного фінансового активу.  

Об’єктивні свідчення знецінення можуть включати: 

- значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або 

- порушення умов договору, наприклад невиконання зобов’язань або несплату у строк відсотків 

або основної суми заборгованості; або 

- коли існує ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову 

реорганізацію; або 

- зникнення активного ринку для цього фінансового активу через фінансові труднощі. 

 

Для фінансових активів, таких як торгова дебіторська заборгованість, активи, які, за оцінками, 

не знецінились індивідуально, оцінюються, окрім іншого, на предмет знецінення на 

колективній основі. Об’єктивним свідченням знецінення для портфеля дебіторської 

заборгованості може служити минулий досвід Групи стосовно збору платежів, збільшення 

кількості прострочених платежів у портфелі понад середній кредитний період, визначений у 

договорах Групи (30 днів), а також зміни, які спостерігаються у загальнодержавному або 

регіональному економічному середовищі, які можуть бути пов’язані з непогашенням 

дебіторської заборгованості. 

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення 

безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком торгової та іншої дебіторської 

заборгованості, балансова вартість якої зменшується за рахунок використання резерву на 
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покриття збитків від знецінення. У випадках коли торгова та інша дебіторська заборгованість 

вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від 

знецінення. Подальше відшкодування раніше списаних сум відбувається за рахунок 

сторнування резервів. Зміна балансової вартості резерву на покриття збитків від знецінення 

визнається у складі консолідованого звіту про фінансові результати. 

Якщо, у подальшому періоді, сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення можна 

об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, то раніше визнаний 

збиток від знецінення сторнується через консолідований звіт про фінансові результати у тій 

мірі, в якій балансова вартість інвестиції на дату знецінення не перевищує амортизовану 

вартість, яка існувала б, якби не було визнане дане знецінення.  

 

Припинення визнання фінансових активів 

Група припиняє визнавати фінансовий актив тільки у тих випадках, коли припиняють свою дію 

контрактні права на потоки грошових коштів від даного активу; або ж коли вона передає 

фінансовий актив і всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням даним активом, іншому 

підприємству. Якщо Група не передає і не зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з 

володінням активом, але продовжує контролювати переданий актив, тоді вона визнає свою 

збережену частку в даному активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, 

треба буде заплатити. Якщо Група зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням 

переданим фінансовим активом, вона продовжує визнавати даний фінансовий актив і також 

визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень. 

За умови повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю 

активу та сумою компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком або 

збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів, визнається у консолідованому 

звіті про фінансові результати. 

Гроші та їхні еквіваленти 

Гроші та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у 

банках та депозити з первісним терміном погашення менше трьох місяців. 

Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Групою 

Класифікація на боргові інструменти або інструменти власного капіталу 

Боргові та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як 

інструменти власного капіталу у відповідності до сутності договору. 

Інструменти власного капіталу 

Інструмент власного капіталу представляє собою будь-який договір, який свідчить про 

залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. 

Інструменти власного капіталу, випущені Групою, відображаються за справедливою вартістю 

отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. 

Дивіденди 

Дивіденди, оголошені протягом звітного періоду, визнаються як розподіл нерозподіленого 

прибутку серед акціонерів протягом періоду, причому сума визнаних, але не виплачених 

дивідендів включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивіденди, оголошені після 

звітної дати, але до затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску, не 

визнаються як зобов’язання на звітну дату, але розкриваються у примітках до консолідованої 

фінансової звітності. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання включать позики і торгову та іншу кредиторську заборгованість та 

первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення 

операції. 

Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка. 

Метод ефективної ставки відсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартості 

фінансового зобов’язання та розподілу відсоткових витрат протягом відповідного періоду. 
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Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні 

виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового зобов’язання або, якщо 

доцільно, протягом коротшого періоду. 

 

Припинення визнання фінансових зобов’язань 

Група припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Групи 

виконані, відмінені або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю списаного 

фінансового зобов’язання та сплаченої компенсації і компенсації до сплати визнається у 

консолідованому звіті про фінансові результати. 

Пенсійні плани із визначеними виплатами 

Група сплачує до Державного пенсійного фонду України суму, яка розраховується на основі 

заробітної плати кожного працівника. Витрати Групи на ці внески включаються до складу 

статті «Заробітна плата та відповідні нарахування». Ці суми визнаються витратами того 

періоду, в якому вони були понесені. 

Окрім того, Група зобов’язана компенсувати Державному пенсійному фонду України суми за 

пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Групи, які працювали у шкідливих 

умовах (перелік професій: «Список І» та «Список ІІ») і, відповідно, отримали право на 

достроковий вихід та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із 

пенсійним законодавством України.  

Даний пенсійний план із визначеними виплатами («План») не має спеціального фонду і активів 

для його забезпечення. Зобов’язання та витрати, які стосуються даного пенсійного плану із 

визначеними виплатами, нараховуються у цій консолідованій фінансовій звітності з 

використанням методу прогнозної кредитної одиниці стосовно працівників, які мають право на 

такі виплати. 

Чисте зобов’язання Групи стосовно цього Плану розраховується шляхом оцінки майбутніх 

виплат, які працівники заробили за свої послуги, які вони надали у поточному та попередньому 

періодах. Сума виплати потім дисконтується для визначення поточної вартості зобов’язання, 

яке відображається у консолідованому балансі.  

Ставка дисконту визначається з урахуванням різних джерел інформації, включаючи доходність 

на дату звітності по українських державних та високоліквідних корпоративних довгострокових 

облігаціях. Актуарні прибутки та збитки визнаються негайно у складі консолідованого звіту 

про сукупний дохід.  

Пенсійні зобов’язання обліковуються як довгострокові зобов’язання. Група використовує 

послуги професійного актуарія для розрахунку суми цих зобов’язань на кожну звітну дату. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.  

Запаси 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 

реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату 

праці та відповідні накладні витрати, понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього 

місця розташування та стану.  

Собівартість запасів розраховується з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста 

вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх 

очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання 

внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде змушена погасити дане 

зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. 

Сума, визнана в якості резерву, представляє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної 

для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та 

невизначеності, характерних для даного зобов’язання. У випадках коли сума резерву 

оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для 
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погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість представляє собою поточну вартість 

даних потоків грошових коштів. 

У випадках коли очікується, що одна або всі економічні вигоди, необхідні для відновлення 

суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається 

як актив, якщо існує практична впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і 

сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена. 

Група як орендатор 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку дії відповідної оренди. Умовні орендні платежі, які виникають за договорами 

операційної оренди, визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. 

Метод ефективної ставки відсотка 

Метод ефективної ставки відсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартості 

фінансового активу та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна 

відсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових 

коштів (включаючи всі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять 

невід’ємну частину ефективної ставки відсотка, витрат на здійснення операції та інших премій 

або дисконтів) протягом очікуваного строку використання фінансового активу або, коли 

доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості при первісному визнанні. Доходи 

визнаються на основі ефективної ставки відсотка для боргових інструментів. 

Знецінення фінансових активів 

Фінансові активи оцінюються на предмет наявності ознак знецінення на кожну звітну дату. 

Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення того, що в 

результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового 

активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції зазнав негативного 

впливу. Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою 

знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних 

майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 

відсотка для даного фінансового активу.  

Об’єктивні свідчення знецінення можуть включати: 

- значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або 

- порушення умов договору, наприклад невиконання зобов’язань або несплату у строк відсотків 

або основної суми заборгованості; або 

- коли існує ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову 

реорганізацію; або 

- зникнення активного ринку для цього фінансового активу через фінансові труднощі. 

 

Для фінансових активів, таких як торгова дебіторська заборгованість, активи, які, за оцінками, 

не знецінились індивідуально, оцінюються, окрім іншого, на предмет знецінення на 

колективній основі. Об’єктивним свідченням знецінення для портфеля дебіторської 

заборгованості може служити минулий досвід Групи стосовно збору платежів, збільшення 

кількості прострочених платежів у портфелі понад середній кредитний період, визначений у 

договорах Групи (30 днів), а також зміни, які спостерігаються у загальнодержавному або 

регіональному економічному середовищі, які можуть бути пов’язані з непогашенням 

дебіторської заборгованості. 

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення 

безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком торгової та іншої дебіторської 

заборгованості, балансова вартість якої зменшується за рахунок використання резерву на 

покриття збитків від знецінення. У випадках коли торгова та інша дебіторська заборгованість 

вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від 

знецінення. Подальше відшкодування раніше списаних сум відбувається за рахунок 

сторнування резервів. Зміна балансової вартості резерву на покриття збитків від знецінення 

визнається у складі консолідованого звіту про фінансові результати. 
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Якщо, у подальшому періоді, сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення можна 

об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, то раніше визнаний 

збиток від знецінення сторнується через консолідований звіт про фінансові результати у тій 

мірі, в якій балансова вартість інвестиції на дату знецінення не перевищує амортизовану 

вартість, яка існувала б, якби не було визнане дане знецінення.  

 

Припинення визнання фінансових активів 

Група припиняє визнавати фінансовий актив тільки у тих випадках, коли припиняють свою дію 

контрактні права на потоки грошових коштів від даного активу; або ж коли вона передає 

фінансовий актив і всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням даним активом, іншому 

підприємству. Якщо Група не передає і не зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з 

володінням активом, але продовжує контролювати переданий актив, тоді вона визнає свою 

збережену частку в даному активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, 

треба буде заплатити. Якщо Група зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням 

переданим фінансовим активом, вона продовжує визнавати даний фінансовий актив і також 

визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень. 

За умови повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю 

активу та сумою компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком або 

збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів, визнається у консолідованому 

звіті про фінансові результати. 

Гроші та їхні еквіваленти 

Гроші та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у 

банках та депозити з первісним терміном погашення менше трьох місяців. 

Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Групою 

Класифікація на боргові інструменти або інструменти власного капіталу 

Боргові та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як 

інструменти власного капіталу у відповідності до сутності договору. 

Інструменти власного капіталу 

Інструмент власного капіталу представляє собою будь-який договір, який свідчить про 

залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. 

Інструменти власного капіталу, випущені Групою, відображаються за справедливою вартістю 

отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. 

Дивіденди 

Дивіденди, оголошені протягом звітного періоду, визнаються як розподіл нерозподіленого 

прибутку серед акціонерів протягом періоду, причому сума визнаних, але не виплачених 

дивідендів включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивіденди, оголошені після 

звітної дати, але до затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску, не 

визнаються як зобов’язання на звітну дату, але розкриваються у примітках до консолідованої 

фінансової звітності. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання включать позики і торгову та іншу кредиторську заборгованість та 

первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення 

операції. 

Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка. 

Метод ефективної ставки відсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартості 

фінансового зобов’язання та розподілу відсоткових витрат протягом відповідного періоду. 

Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні 

виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового зобов’язання або, якщо 

доцільно, протягом коротшого періоду. 

 

Припинення визнання фінансових зобов’язань 
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Група припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Групи 

виконані, відмінені або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю списаного 

фінансового зобов’язання та сплаченої компенсації і компенсації до сплати визнається у 

консолідованому звіті про фінансові результати. 

Пенсійні плани із визначеними виплатами 

Група сплачує до Державного пенсійного фонду України суму, яка розраховується на основі 

заробітної плати кожного працівника. Витрати Групи на ці внески включаються до складу 

статті «Заробітна плата та відповідні нарахування». Ці суми визнаються витратами того 

періоду, в якому вони були понесені. 

Окрім того, Група зобов’язана компенсувати Державному пенсійному фонду України суми за 

пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Групи, які працювали у шкідливих 

умовах (перелік професій: «Список І» та «Список ІІ») і, відповідно, отримали право на 

достроковий вихід та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із 

пенсійним законодавством України.  

Даний пенсійний план із визначеними виплатами («План») не має спеціального фонду і активів 

для його забезпечення. Зобов’язання та витрати, які стосуються даного пенсійного плану із 

визначеними виплатами, нараховуються у цій консолідованій фінансовій звітності з 

використанням методу прогнозної кредитної одиниці стосовно працівників, які мають право на 

такі виплати. 

Чисте зобов’язання Групи стосовно цього Плану розраховується шляхом оцінки майбутніх 

виплат, які працівники заробили за свої послуги, які вони надали у поточному та попередньому 

періодах. Сума виплати потім дисконтується для визначення поточної вартості зобов’язання, 

яке відображається у консолідованому балансі.  

Ставка дисконту визначається з урахуванням різних джерел інформації, включаючи доходність 

на дату звітності по українських державних та високоліквідних корпоративних довгострокових 

облігаціях. Актуарні прибутки та збитки визнаються негайно у складі консолідованого звіту 

про сукупний дохід.  

Пенсійні зобов’язання обліковуються як довгострокові зобов’язання. Група використовує 

послуги професійного актуарія для розрахунку суми цих зобов’язань на кожну звітну дату. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.  

Запаси 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 

реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату 

праці та відповідні накладні витрати, понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього 

місця розташування та стану.  

Собівартість запасів розраховується з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста 

вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх 

очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання 

внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде змушена погасити дане 

зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. 

Сума, визнана в якості резерву, представляє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної 

для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та 

невизначеності, характерних для даного зобов’язання. У випадках коли сума резерву 

оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для 

погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість представляє собою поточну вартість 

даних потоків грошових коштів. 

У випадках коли очікується, що одна або всі економічні вигоди, необхідні для відновлення 

суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається 

як актив, якщо існує практична впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і 

сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена. 
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Група як орендатор 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку дії відповідної оренди. Умовні орендні платежі, які виникають за договорами 

операційної оренди, визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. 

 

 

 

 

Керiвник         Кобиляков Андрiй Iванович 
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