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Титульний аркуш 
 

25.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 8 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Корнецький О.Ю. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 

4. Місцезнаходження: 51925, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м. Кам'янське, вул. 

Українська, буд. 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727, (0569) 584708 

6. Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.03.2019, б/н 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.dvmash.biz/ru

/investoram.html 25.04.2019 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
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- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 
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30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

До складу пiдготовленої рiчної iнформацiї та консолiдованої фiнансової звiтностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", складеної станом на 31.12.2018 року, ввiйшли показники дiяльностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Дочiрнього пiдприємства "Днiпродзержинський сталеливарний завод" 

(скорочено ДП "Стальзавод") i ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (м. Москва) вiдповiдно 

до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" є приватним акцiонерним товариством i вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 2826 вiд 03.12.2013 року, iз 

змiнами та доповненнями, не розкриває у складi рiчного звiту наступну iнформацiю: 

- iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря; 

- iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
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особам емiтента в разi їх звiльнення; 

- iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); 

- iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

- вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

- рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв. 

Рiчний звiт також не мiстить iнформацiї щодо деяких роздiлiв i пунктiв з наступних причин. 

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 наводиться. 

Середня кiлькiсть працiвникiв зазначена в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" становить 

2752 особи. 

 До цiєї кiлькостi вiйшли: 

- середня кiлькiсть працiвникiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 1833 особи; 

- середня кiлькiсть працiвникiв Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 18 осiб; 

- середня кiлькiсть працiвникiв ДП "Стальзавод" - 899 осiб; 

- середня кiлькiсть працiвникiв ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (м. Москва) - 2 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; 

30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу; 

46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (м. Москва) є: 45.1 

Торгiвля автотранспортними засобами. 

У статутному капiталi ПрАТ "Днiпровагонмаш" державної частки немає. ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" не займає монопольне (домiнуюче) становище. Через це ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" не потрiбно проходити процедуру визначення рейтингової оцiнки та 

таблиця "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювалась. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" фiлiй не має. 

У звiтному 2018 роцi вiдсутнi судовi справи, по позовних вимогах у розмiрi на суму 1 та 

бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього/залежного пiдприємства станом на початок 

звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi/залежнi пiдприємства, посадовi 

особи. Вiдсутнi  судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або 
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бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього/залежного пiдприємства станом на початок 

року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi/залежнi пiдприємства, а також судовi 

справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi. З цiєї причини таблиця "Судовi 

справи емiтента" не заповнювалась. 

Посадовi особи ПрАТ "Днiпровагонмаш" не володiють акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш". З 

цiєї причини таблиця "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 

емiтента" не заповнювалась. 

Засновником товариства на дату його створення була держава в особi Мiнiстерства 

машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, яке перетворене 

чередою реорганiзацiй в Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України. Станом на 

31.12.2018 року засновник не є акцiонером ПрАТ "Днiпровагонмаш". З цiєї причини таблиця 

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не 

заповнювалась. 

Облiгацiї (вiдсотковi, дисконтнi, цiльовi) ПрАТ "Днiпровагонмаш" не випускались, тому 

таблиця "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнювалась. 

Iншi цiннi папери ПрАТ "Днiпровагонмаш" не випускались, з цiєї причини таблиця 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнювалась. 

Похiднi цiннi папери ПрАТ "Днiпровагонмаш" не випускались, з цiєї причини таблиця 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнювалась.  

Оскiльки протягом 2018 року Приватним акцiонерним товариством "Днiпровагонмаш" власнi 

акцiї не викупались та ранiше викуплених або набутих iншим чином товариством акцiй  не 

має, то таблиця "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного 

перiоду" не заповнювалась. 

У власностi працiвникiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" немає цiнних паперiв  ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", з цiєї причини таблиця "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв 

емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не заповнювалась. 

У власностi працiвникiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" немає акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", з цiєї 

причини таблиця "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у 

статутному капiталi емiтента" не заповнювалась. 

Обмежень щодо обiгу акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", в тому числi необхiдностi отримання 

вiд ПрАТ "Днiпровагонмаш" або iнших власникiв акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш" згоди на 

вiдчуження таких акцiй не має. З цiєї причини таблиця "Iнформацiя про будь-якi обмеження 

щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 

iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не заповнювалась. 

У звiтному перiодi не виплачувались дивiденди за результатами попереднiх рокiв. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" 18.04.2019 року (протокол 

загальних зборiв акцiонерiв № 33 вiд 18.04.2019 року) було прийнято рiшення рiчнi дивiденди 

за результатами дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2018 рiк не нараховувати та не 

виплачувати. З цих причин таблиця "Iнформацiя про дивiденди" не заповнювалась. 

ПрАТ "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. 

Протягом 2018 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" не отримувало повiдомлень вiд акцiонерiв про 

укладання акцiонерних або корпоративних договорiв. З цiєї причини таблиця "Iнформацiя про 

акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, 

яка наявна в емiтента" не заповнювалась. 

Протягом 2018 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" не укладало договорiв та правочинiв умовою 

чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. З цiєї причини 



 7 

таблиця "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не заповнювалась. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй. У зв'язку з цим, 

таблицi рiчної iнформацiї "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про 

склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття 

та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну 

дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом 

звiтного перiоду", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Вiдомостi про структуру 

iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на 

кiнець звiтного перiоду", "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй 

прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" та 

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнювались. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення iпотечних сертифiкатiв. У зв'язку з цим, 

таблицi рiчної iнформацiї "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя 

щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювались. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало розмiщення сертифiкатiв ФОН. З цiєї причини 

форми рiчної iнформацiї "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 

ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi 

чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" не заповнювались. 

 

Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 2826 вiд 03.12.2013 року, iз 

змiнами та доповненнями, передбачено розкриття у рiчнiй  iнформацiї емiтента цiнних паперiв 

у складi "Звiту про корпоративне управлiння" iнформацiї щодо опису основних характеристик 

систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента. 

Оскiльки програмним забезпеченням не передбачено поле для внесення даної iнформацiї, 

наводимо її у "Примiтках": 

     Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 

дочiрнього/залежного пiдприємства являє собою сукупнiсть органiзацiйних заходiв, методик, 

процедур, норм корпоративної культури i дiй, що вживаються товариством для забезпечення 

оптимального балансу мiж прибутковiстю i ризиками, а також створенням гарантiй 

досягнення цiлей товариства (в т.ч. забезпечення фiнансової стiйкостi, збереження активiв, 

ефективного ведення господарської дiяльностi, дотриманням законодавства та внутрiшнiх 

нормативних документiв, своєчасної пiдготовки достовiрної звiтностi). 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками охоплює всi внутрiшнi правила та 

процедури контролю, запровадженi керiвництвом для досягнення поставленої мети - 

забезпечення стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання 

внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв 

пiдприємства, запобiгання та викриття помилок, точностi i повноти бухгалтерських записiв, 

своєчасної пiдготовки надiйної фiнансової iнформацiї. 

Система внутрiшнього контролю товариства та дочiрнього/залежного пiдприємства 

забезпечує: 

- надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю товариства; 

збереження активiв i документiв, уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового 

використання майна, знищення i розголошення iнформацiї; 
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- ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур 

дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; 

змiцнення розрахункової дисциплiни; 

- вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками 

встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; 

- надiйну систему бухгалтерського облiку. 

Система внутрiшнього контролю ПрАТ "Днiпровагонмаш" та дочiрнього/залежного 

пiдприємства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за 

його фiнансово-господарською дiяльнiстю. 

     Наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також 

здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. 

Серед повноважень наглядової ради, якi сприяють виконанню зазначених функцiй, можна 

видiлити наступнi: 

- розгляд рiчної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних 

зборiв акцiонерiв; 

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його (її) послуг; 

- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення 

щодо нього. 

      Ревiзiйна комiсiя здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок. 

Плановi перевiрки мають проводитися ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-

господарської дiяльностi товариства за рiк з метою подання загальним зборам акцiонерiв 

висновкiв за рiчними звiтами та балансами. 

Позаплановi перевiрки проводяться ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв, за рiшенням наглядової ради та на вимогу акцiонерiв, якi 

володiють у сукупностi понад 10 вiдсотками голосiв. 

При здiйсненнi покладених на неї повноважень ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати 

позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi: 

- виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства; 

- виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органiв товариства. 

     Контрольно-ревiзiйне управлiння здiйснює поточний контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Контрольно-ревiзiйне управлiння вiдповiдає за своєчасне виявлення та запобiгання 

вiдхиленням, якi перешкоджають законному та ефективному використанню майна та коштiв 

товариства.   

     З метою реалiзацiї полiтики з управлiння ризиками в ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП 

"Стальзавод" розробленi стандарти "Управлiння ризиками",  якi встановлюють порядок 

iдентифiкацiї, оцiнки та управлiння ризиками товариств з метою: 

- попередження ситуацiй, що негативно впливають на досягнення цiлей пiдприємства; 

- використання нових можливостей для збiльшення вартостi активiв i прибутковостi 

пiдприємства. 

Процес управлiння ризиками складається з наступних етапiв: 

- етап iдентифiкацiї ризикiв; 

- етап аналiзу ризикiв та оцiнювання ризикiв; 

- етап обробки ризикiв; 

- етап монiторингу ризикiв; 
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- iнформування зацiкавлених осiб. 

     На пiдприємствi використовується чотири основних категорiї ризикiв: 

- стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв внаслiдок змiни або помилок (недолiкiв) при 

визначеннi та реалiзацiї стратегiї дiяльностi i розвитку пiдприємства, змiни полiтичного 

середовища, регiональної кон'юнктури, галузевого спаду, i iнших зовнiшнiх факторiв 

системного характеру; 

- фiнансовий ризик - включає ризик, пов'язаний зi структурою капiталу пiдприємства, 

зниженням прибутковостi, коливаннями валютних курсiв, кредитними ризиками та 

коливаннями процентних ставок i т.п .; 

- правовий ризик - ризик виникнення втрат внаслiдок недотримання пiдприємством вимог 

законодавства України, а також внутрiшнiх правил та процедур; 

- операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв в результатi недолiкiв або помилок в ходi 

здiйснення внутрiшнiх процесiв, допущених з боку працiвникiв (включаючи ризики 

персоналу), функцiонування iнформацiйних систем i технологiй (технологiчнi ризики), а 

також внаслiдок зовнiшнiх подiй. 

     Структурнi пiдроздiли  товариства на постiйнiй основi iдентифiкують i оцiнюють ризики, 

що впливають на досягнення поставлених перед ними цiлей i завдань. 

     Вiдповiдальний пiдроздiл товариства органiзовує проведення робiт з оцiнки ризику, 

визначення його значущостi, включенню до реєстру ризикiв. 

     Iдентифiкованi ризики систематизуються в формi реєстру ризикiв. 

     Оцiнювання ризикiв проводиться з метою видiлення найбiльш значущих ризикiв, якi 

можуть негативно впливати на дiяльнiсть пiдприємства у досягненнi стратегiчних цiлей i 

завдань. Цi ризики виносяться на розгляд керiвництва i приймаються рiшення щодо їх 

управлiння та контролю. 

     Аналiз ризикiв включає огляд ризикiв, якi можуть впливати на фiнансовий стан i репутацiю 

пiдприємства. Виявленi ризики оцiнюються з точки зору ймовiрностi настання ризикової подiї 

та можливi збитки. 

     Заходи управлiння розробляються для iснуючих ризикiв, рiвень яких є неприйнятним. 

Власник ризику визначає можливу реакцiю на ризик: 

- вiдмова (ухилення) вiд ризику - вiдмова вiд дiяльностi, що супроводжується неприйнятним 

рiвнем ризику; 

- передача (перерозподiл) ризику - передача ризику контрагенту (страхування); 

- скорочення (мiнiмiзацiя) ризику - заходи по зниженню ймовiрностi настання ризикової подiї 

i / або зниження можливих збиткiв; 

- прийняття ризику - пiдприємство приймає на себе усунення можливих наслiдкiв настання 

ризикової ситуацiї i готово до покриття збиткiв за свiй рахунок. 

     Якщо прийнято рiшення зменшити ризик до допустимого рiвня, повиннi бути 

запропонованi вiдповiднi додатковi захиснi заходи. Далi для реалiзацiї захисних заходiв 

необхiдно скласти план заходiв щодо зниження ризикiв. Пiсля впровадження певних вище 

заходiв, оцiнюється залишкова ймовiрнiсть реалiзацiї ризику, наслiдки i залишковий рiвень 

ризику по його зменшенню. 

     Постiйно ведеться монiторинг реєстру ризикiв, спрямований на забезпечення виконання 

цiлей товариства i встановлених вимог до менеджменту ризику. Постiйно пiдтримується  

актуалiзацiя списку заходiв, спрямованих на зниження ризикiв. 

 

Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 2826 вiд 03.12.2013 року, iз 

змiнами та доповненнями, передбачено розкриття у рiчнiй  iнформацiї емiтента цiнних паперiв 

у складi "Звiту про корпоративне управлiння" iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. 

Оскiльки програмним забезпеченням не передбачено поле для внесення даної iнформацiї, 
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наводимо її  в таблицi "Персональний склад наглядової ради"  у "Описi" по одному з членiв 

наглядової ради. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне 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 обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 8317900 

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) 

 2752 

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. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК" 

2) МФО банку 

 339500 

3) Поточний рахунок 

 26000000261003 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК" 

5) МФО банку 

 339500 

6) Поточний рахунок 

 26002000261001 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 19309317 

4) Місцезнаходження 

 51925, Україна, Днiпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4 

5) Опис  

  ПрАТ "Днiпровагонмаш" має дочiрнє пiдприємство - Дочiрнє пiдприємство 

"Днiпродзержинський сталеливарний завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"). Рiшення про 
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створення ДП "Стальзавод" прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" 

22.03.1995 року. 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, внесення змiн 

до статуту пiдприємства, обрання та припинення повноважень директора та членiв дирекцiї 

пiдприємства, затвердження рiчних звiтiв та рiчних балансiв, прийняття рiшення про розподiл 

прибутку i збиткiв 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) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 1077757611 

4) Місцезнаходження 

 107497, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Iркутська, буд. 11, корп. 1,  офiс 717 

5) Опис  

  Залежним по вiдношенню до ПрАТ "Днiпровагонмаш" є Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш". Код за ОДРН: 1077757611293 (програмне 

забезпечення не дозволяє внести повний код ОДРН у таблицю). Рiшення про створення ТОВ 

"Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ 

"Днiпровагонмаш" 17.05.2007 року. Дата реєстрацiї залежного пiдприємства: 06.07.2007 року. 

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, 

призначення та звiльнення генерального директора товариства, 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 

законодавством та статутом. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Київське представництво Приватного акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01032, д/н р-н, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, офiс 511 

3) Опис 

 Метою заснування Київського представництва Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровагонмаш" є представництво та захист iнтересiв товариства на ринку вагонобудування 

України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї товариства. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" фiлiй не має. 

 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п Номер та дата  Орган, який Вид стягнення Інформація про 
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рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

наклав штрафну 

санкцію 

виконання 

1 № 8-7/18, 23.01.2018 Державна 

екологiчна iнспекцiя 

у Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 1761,27 грн. 

сплачено 1761,27 грн. 

Примітки: 

д/н 

2 № 21-7/18, 

06.02.2018 

Державна 

екологiчна iнспекцiя 

у Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 684,82 грн. 

сплачено 684,82 грн. 

Примітки: 

д/н 

3 № 0552140302, 

26.03.2018 

ГУ ДФС України штраф Київського 

представництва 

ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 340,00 грн. 

сплачено 340,00 грн. 

Примітки: 

д/н 

4 № 0551140302, 

26.03.2018 

ГУ ДФС України штраф Київського 

представництва 

ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 510,00 грн. 

сплачено 510,00 грн. 

Примітки: 

д/н 

5 № 0012351418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 186690,50 грн. 

сплачено 186690,50  

грн. 

Примітки: 

д/н 

6 № 0012351418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

пеня ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 85241,35 грн. 

сплачено 85241,35  

грн. 

Примітки: 

д/н 

7 № 18-0079-01, 

25.01.2018 

ПАТ "Днiпровський 

меткомбiнат" 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" 

за порушення 

пропускного режиму  

в сумi 53000,00 грн. 

сплачено 53000,00 грн. 

Примітки: 

д/н 

8 № 0182921306, 

22.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 112,56 грн. 

сплачено 112,56  грн. 

Примітки: 

д/н 

9 № 0182781306, 

22.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сплачено 900,89  грн. 
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обл. сумi 900,89 грн. 

Примітки: 

д/н 

10 № 0012061418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 4998,48 грн. 

сплачено 4998,48 грн. 

Примітки: 

д/н 

11 № 0012061418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

пеня ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 9154,61 грн. 

сплачено 9154,61 грн. 

Примітки: 

д/н 

12 № 0012331418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 13721,00 грн. 

сплачено 13721,00 грн. 

Примітки: 

д/н 

13 № 0012331418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

пеня ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 6012,28 грн. 

сплачено 6012,28 грн. 

Примітки: 

д/н 

14 № 0012041418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 25135,03 грн. 

сплачено 25135,03 грн. 

Примітки: 

д/н 

15 № 0012041418, 

25.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

пеня ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 30695,25 грн. 

сплачено 30695,25 грн. 

Примітки: 

д/н 

16 № 0182831306, 

22.05.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 510,00 грн. 

сплачено 510,00 грн. 

Примітки: 

д/н 

17 № 0257181228, 

08.10.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 477,13 грн. 

сплачено 477,13 грн. 

Примітки: 

д/н 

18 № 0257201228, 

08.10.2018 

ГУ ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" в 

сумi 954,25 грн. 

сплачено 954,25 грн. 

Примітки: 

д/н 

19 № 0173121208, 

20.07.2018 

ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ДП 

"Стальзавод" в сумi 

4753,00 грн. 

сплачено 4753,00 грн. 

Примітки: 

д/н 
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20 № 0258281208, 

08.10.2018 

ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ДП 

"Стальзавод" в сумi 

769,86 грн. 

сплачено 769,86 грн. 

Примітки: 

д/н 

21 № 0258231208, 

08.10.2018 

ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф ДП 

"Стальзавод" в сумi 

27200,00 грн. 

сплачено 27200,00 грн.  

Примітки: 

д/н 

22 № 1, 31.12.2018 ДФС України у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

 Пеня, неустойка ДП 

"Стальзавод" в сумi 

86768,64 грн. 

сплачено 86768,64 грн. 

Примітки: 

д/н 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш" протягом 

2018 року до неї були внесенi наступнi змiни: 

- введено посаду заступника генерального директора з ремонту вагонiв; 

- створено вiддiл з ремонту вагонiв, пiдпорядкувано його заступнику генерального директора з 

ремонту вагонiв; 

- лiквiдовано посаду заступника директора технiчного з якостi та забезпечення виробництва; 

- пiдпорядковано директору технiчному структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, 

вiддiл головного механiка, начальника служби якостi, iнструментальний цех; 

- лiквiдовано посаду помiчника генерального директора з юридичних питань; 

- пiдпорядковано генеральному директору вiддiл договiрної та правової роботи; 

- створено вiддiл будiвель i споруд, пiдпорядковано директору технiчному; 

- виведено зi складу ремонтно-механiчного цеху ремонтно-будiвельну дiльницю, 

пiдпорядкувавши її вiддiлу будiвель i споруд; 

- введено посаду директора з правових питань; 

- реорганiзовано  вiддiл договiрної та правової роботи в три вiддiла: вiддiл договiрної роботи, 

юридичний вiддiл, вiддiл корпоративних вiдносин, якi пiдпорядкували директору з правових 

питань; 

- введено посаду заступника генерального директора (першого); 

- створено службу з персоналу, пiдпорядковано її генеральному директору; 

- введено посаду начальника служби з персоналу; 

- створено вiддiл пiдготовки кадрiв; 

- пiдпорядковано начальнику служби з персоналу структурнi пiдроздiли: вiддiл кадрiв та вiддiл 

пiдготовки кадрiв. 

Протягом 2018 року до органiзацiйної структури управлiння ДП "Стальзавод" були внесенi 

наступнi змiни:  

-  введено посаду заступника директора з правових питань, пiдпорядкувавши директору, та 

прямо пiдпорядкувавши йому юридичний вiддiл; 

- скасовано штаб цивiльної оборони; 

- створено вiддiл з питань цивiльного захисту  пiдпорядкувавши пiдроздiл директору ДП 

"Стальзавод"; 

- виведено з адмiнiстративного пiдпорядкування начальника фасонно-ливарного цеху та 

функцiонального пiдпорядкування заступника директора з якостi центральну лабораторiю та 
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введено її до складу вiддiлу технiчного контролю, пiдпорядкувавши адмiнiстративно та 

функцiонально начальнику вiддiлу технiчного контролю. 

Протягом 2018 року змiни до органiзацiйної структури ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш"  

не вносились. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середня кiлькiсть працiвникiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що не включає кiлькiсть працiвникiв 

Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш", дочiрнього та залежного пiдприємств - 

1833 особи, у тому числi: 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 1826 осiб;  

- середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 2 особи; 

- середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами - 5 осiб; 

- працюючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 18 осiб, у 

тому числi: 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 11 осiб; 

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає; 

- середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 осiб; 

- працюючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.  

 

Середня кiлькiсть працiвникiв ДП "Стальзавод" - 899 осiб, у тому числi: 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 893 особи, з них 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 

особа; 

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 4 особи; 

- середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи.  

 

Середня кiлькiсть працiвникiв ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (м. Москва) - 2 особи, у 

тому числi: 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2 особи (з них 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 

особа); 

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає. 

 

Фонд оплати працi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2018 рiк складав 257629,8 тис.грн. Фонд оплати 

працi зрiс вiдносно попереднього року на 145638,0  тис.грн. 

Фонд оплати працi ПрАТ "Днiпровагонмаш", його вiдокремленого пiдроздiлу та 

дочiрнього/залежного пiдприємств за 2018 рiк складав 399464,96 тис.грн. Фонд оплати працi 

збiльшився вiдносно попереднього року на 220372,86 тис.грн., що пов'язано зi збiльшенням 

обсягiв виробництва.  

Кадрова програма ПрАТ "Днiпровагонмаш" спрямована на удосконалення роботи з персоналом, 

покращення органiзацiї виробництва, забезпечення зростання продуктивностi працi та зниження 
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собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi використання трудових ресурсiв та 

пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. 

Так, у 2018 роцi пройшли перепiдготовку  та опанували другу (сумiжну) професiю в цехах ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" 167 працiвникiв. Опанували нову професiю на базi учбового курсового 

комбiнату м. Днiпро 28 робiтникiв. Пiдвищили квалiфiкацiю 131 особа, з них пiдвищили 

квалiфiкацiйний розряд 82 особи, пiдвищили квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення 

(робочих та службовцiв) 49 осiб. Атестовано 16 спецiалiстiв i службовцiв з присвоєнням 

квалiфiкацiйного рiвня. Усього пiдготовлено за 2018 рiк 342 особи по всiх видах навчання. 

На протязi 2018 року керiвництвом  ДП "Стальзавод" продовжувалась робота по реалiзацiї  

заходiв iз забезпечення виробництва квалiфiкованим персоналом у  необхiднiй для виконання 

планiв роботи чисельностi. Протягом року проведено перепiдготовку 114 новоприйнятих 

працiвникiв, пройшли навчання за сумiжною професiєю 50 робiтникiв. Перепiдготовка 

проходила по двадцять однiй програмi навчання робiтничим професiям ливарного напрямку.  

Для забезпечення в майбутньому виробництва квалiфiкованими працiвниками, ДП "Стальзавод" 

продовжує спiвпрацю з навчальними закладами професiйного навчання. Органiзовує виробничу 

практику учнiв за професiями металургiйного напрямку. Приймає участь, на початковiй стадiї, в 

нiмецько - українському проектi (ЕХАМ-Днiпро; "Зовнiшнє управлiння пiдготовкою 

професiйних кадрiв з елементами "дуальної" системи навчання на пiдприємствах"). 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє, залежне пiдприємства не входять нi до яких об'єднань 

пiдприємств чи груп суб'єктiв господарювання. 

 

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

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

У звiтному 2018 роцi спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежне пiдприємства не здiйснювали. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом 2018 року до ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього/залежного пiдприємств не 

надходило жодної пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

1. Основнi принципи облiкової полiтики  

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 

року, була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, 

випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") та вiдповiдно 

до законодавства України. 

 (б) Основа пiдготовки iнформацiї 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком 

деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi 
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iнструменти: визнання та оцiнка", як зазначено в облiковiй полiтицi нижче. Iсторична вартiсть 

звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на 

активи. 

 (в) Принцип безперервностi дiяльностi. 

Окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi, який 

передбачає, що Компанiя буде продовжувати свої операцiї в найближчому майбутньому, а 

також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. 

Таким чином, керiвництво Компанiї вважає, що використання принципу безперервної дiяльностi 

є доречним в даних обставинах. 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 

вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект 

впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає 

невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру 

настання термiнiв їх погашення.  

Дана окрема фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

(г) Застосування нових та переглянутих МСФЗ 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася у попередньому 

звiтному роцi, за винятком нових i переглянутих МСФЗ та ПКI, якi стали обов'язковими до 

застосування для звiтних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2018 р. 

Компанiя застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi 

Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФО"), якi вступили в дiю у 

вiдношеннi щорiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 

Компанiя вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 15 та МСФЗ (IFRS) 9. Характер та вплив змiн в 

результатi прийняття цих нових стандартiв бухгалтерського облiку описанi нижче. 

Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше у 2018 роцi, але не впливають на  

фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя ранiше не застосовувала будь-якi стандарти, тлумачення 

або поправки, якi були виданi, але ще не набули чинностi. 

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 

МСФЗ (IFRS) 15 замiнює МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i 

вiдповiднi роз'яснення i застосовується по вiдношенню до всiх статей доходу, який виникає в 

зв'язку з договорами з покупцями, крiм випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери 

застосування iнших стандартiв.  

Для облiку доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт передбачає 

модель, що включає п'ять етапiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває 

вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг 

покупцевi. 

Стандарт вимагає, щоб органiзацiї застосовували судження i враховували всi доречнi факти та 

обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також 

мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат, безпосередньо 

пов'язаних з виконанням договору. 

Договори, укладенi Компанiєю з покупцями на продаж продукцiї, як правило, включають 

єдиний обов'язок до виконання. Компанiя прийшла до висновку, що виручка вiд продажу 



 19 

продукцiї повинна визнаватися в певний момент часу, коли контроль над активом передається 

покупцевi. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 15 не вплинуло на термiни визнання 

виручки.  

Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговi або оптовi знижки. 

До застосування МСФЗ (IFRS) 15 Компанiя визнавала виручку вiд продажу товарiв у сумi, яка 

оцiнювалася за справедливою вартiстю отриманого або такому, що пiдлягає отриманню 

вiдшкодування за вирахуванням повернень i уцiнок, торгових i оптових знижок. МСФЗ (IFRS) 

15 вимагає обмежувати розрахункове змiнне вiдшкодування щоб уникнути визнання завищеної 

суми виручки. Компанiя оцiнила, що застосування обмеження не привело до значних наслiдкiв 

на визнання виручки, оскiльки частка повернення продукцiї несуттєва. 

При прийняттi МСФЗ (IFRS) 15 щодо короткострокових авансових платежiв Компанiя 

використовувала спрощення практичного характеру. Вiдповiдно до даного спрощення Компанiя 

не буде коригувати обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента 

фiнансування в договорах, якщо в момент укладення договору Компанiя очiкує, що перiод мiж 

передачею Компанiєю обiцяного товару або послуги покупцевi i оплатою покупцем такого 

товару або послуги складе не бiльше одного року. 

Вiдповiдно до вимог до фiнансової звiтностi Компанiя деталiзувала iнформацiю про виручку, 

визнану за договорами з покупцями, за категорiями, що вiдображають те, яким чином 

економiчнi чинники впливають на характер, величину, термiни i невизначенiсть виникнення 

виручки i грошових потокiв. Розкриття iнформацiї щодо деталiзованої виручки розглядається у 

Примiтках. 

МСФЗ(IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Компанiя продовжує оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнювалися 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток до застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Компанiя класифiкує i оцiнює борговi фiнансовi активи за 

амортизованою вартiстю - для фiнансових активiв, утримуваних в рамках бiзнес-моделi, метою 

якої є утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, 

якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину 

основної суми боргу. Компанiя включає в дану категорiю торгiвельну та iншу дебiторську 

заборгованiсть, а також позики, включенi до складу iнших необоротних фiнансових активiв. 

Порядок облiку фiнансових зобов'язань Компанiї залишився практично незмiнним у порiвняннi 

з порядком, застосовуваним згiдно з МСФЗ (IAS) 39.  

Новi вимоги класифiкацiї та оцiнки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Застосування МСФЗ (IFRS) 9 змiнило порядок облiку, який використовується Компанiєю щодо 

збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв. Метод, який використовується в МСФЗ (IAS) 39 i 

заснований на понесенi збитки, був замiнений на модель прогнозних очiкуваних кредитних 

збиткiв. МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала оцiнний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки за всiма позиками i iншим борговим фiнансовим активам, якi не оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Стосовно активiв за договором i торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiя 

застосувала спрощений пiдхiд до визначення очiкуваних кредитних втрат, який передбачає, що 

резерв на будь-яку звiтну дату розраховується шляхом розгляду можливих дефолтiв протягом 

усього термiну дiї фiнансового активу. Компанiя використовувала матрицю оцiночних резервiв, 

спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням 

прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 

Для розрахунку коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть була класифiкована за 

однорiдними групами за подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих 

перiодах: торгова дебiторська заборгованiсть вiд iнших компанiй; торгова дебiторська 

заборгованiсть пов'язаних сторiн; iнша дебiторська заборгованiсть; сумнiвна заборгованiсть. 

 (г)  Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу:  
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Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi операцiй, 

що мають юридичну форму оренди". 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 

оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди. 

Стандарт включає два винятки щодо визнання для орендарiв - оренда активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокова оренда, тобто оренда з 

термiном оренди 12 мiсяцiв або менше. 

На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо внесення орендних платежiв i актив, 

який представляє собою право використовувати базовий актив протягом термiну оренди. 

Орендарi повиннi будуть окремо визнавати процентнi витрати по зобов'язанням по орендi i 

амортизацiйнi вiдрахування по активу в формi права користування. 

Орендарi також будуть зобов'язанi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певних 

подiй (наприклад, змiна термiну оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни 

iндексу або ставки, використовуваної для визначення цих платежiв). Орендар, як правило, 

визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу в формi права 

користування. 

Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не вiдрiзняється вiд 

сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, що i в МСФЗ 

(IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 

МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 

або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати 

застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

Компанiя прийняла рiшення не аналiзувати повторно наявнiсть в дiючих договорах ознак 

оренди згiдно з МСФЗ (IFRS) 16. Договори, що не мiстять ознак оренди вiдповiдно до МСФЗ 

(IAS) 17 або Роз'ясненням КТМФЗ (IFRIC) 4 (наприклад, угоди про надання послуг), також не 

аналiзуються повторно. Дане спрощення практичного характеру, було застосоване до всiх 

договорiв, що дiють на дату першого застосування. 

Компанiя як орендар застосовує МСФЗ (IFRS) 16 щодо своїх договорiв оренди ретроспективно з 

визнанням сумарного ефекту першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 в якостi коригування 

вступної нерозподiленого прибутку на дату першого застосування (модифiковане 

ретроспективне застосування). У разi модифiкованого ретроспективного застосування орендар 

не перераховує порiвняльну iнформацiю. Компанiя застосовує обраний пiдхiд послiдовно 

вiдносно всiх своїх договорiв оренди, за якими вiн є орендарем. 

У 2018 роцi Компанiя провела попередню оцiнку впливу МСФЗ 16. Ця оцiнка грунтується на 

iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок отримання додаткової 

обгрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Компанiї в 2019 роцi, коли 

Компанiя почне застосування МСФЗ (IFRS) 16. За договорами оренди, де базовий актив має 

низьку вартiсть, аналiз проводився по кожному договору оренди окремо. 

Компанiя як орендодавець. Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

вiдрiзняється вiд сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть 

продовжувати класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, 
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що i в МСФЗ (IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 

В даний час керiвництво Компанiї продовжує оцiнювати можливий вплив даного стандарту на її 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Iнтерпретацiя IFRIC 23 Невизначенiсть щодо обчислення податку на прибуток 

Iнтерпретацiя стосується облiку податкiв на прибуток, коли податковi трактування включають 

невизначенiсть, якi впливають на застосування МСБО 12, i не будуть застосовуватись до 

податкiв або зборiв за межами сфери дiї МСФЗ 12, а також не включають в себе вимоги, що 

стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеним податковими трактуваннями. 

Компанiя повинна розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з 

одним або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно 

дотримуватися пiдходу, який краще передбачає вирiшення невизначеностi.  

Iнтерпретацiя набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. 

Керiвництво Компанiї очiкує, що iнтерпретацiя не зробить iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Компанiї.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9: Особливостi дострокового погашення з негативною компенсацiєю. 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що договiрнi грошовi потоки 

являють собою "виключно виплати основної суми i вiдсоткiв на основну суму" (критерiй SPPI) i 

iнструмент проводиться в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 

МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд 

подiй або обставин, якi викликають дострокове розiрвання договору, i незалежно вiд того, яка 

сторона платить або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання договору. 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Керiвництво 

Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i 

результати дiяльностi Компанiї.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв по операцiям мiж 

iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або 

спiльному пiдприємству або вноситься до них.  

Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, що є бiзнесом згiдно з визначенням в МСФЗ(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Проте 

прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять 

собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, 

iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi.  

Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте 

органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19: "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою" 

Згiдно поправкам, органiзацiя зобов'язана використовувати оновленi допущення для визначення 

вартостi послуг поточного перiоду i чистої величини вiдсоткiв за перiод, що залишився пiсля 

змiни, скорочення програми або погашення зобов'язань по нiй; визнавати будь-яке скорочення 

надлишкiв у пенсiйнiй програмi, навiть якщо такий надлишок не вiдображався ранiше через 

встановлену граничну величину активiв у складi прибутку або збитку в рамках вартостi послуг 

минулих перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Цi поправки 
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застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх змiн до плану, скорочень або погашень 

зобов'язань за програмою Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28: "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та 

спiльних пiдприємствах" 

Поправки уточнюють, що компанiї вiдображають в облiку довгостроковi iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, до яких неможливо застосувати метод пайової 

участi, з використанням МСФЗ (IFRS) 9. 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Компанiя не 

має таких довгострокових часток участi в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах, цi змiни не 

матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр. (випущенi в груднi 2017 року) 

Данi поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв,  що починаються 1 сiчня 2019 р. 

або пiсля цiєї дати, при цьому допускається їх дострокове застосування. Передбачається, що 

данi поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати 

дiяльностi Компанiї. Вони включають наступне: 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу": поправки роз'яснюють, що, коли органiзацiя отримує 

контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вона застосовує вимоги по об'єднанню 

бiзнесу, досягнутi поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних часток в активах та 

зобов'язаннях спiльної операцiї за справедливою вартiстю. При цьому покупець переоцiнює всю 

наявну ранiше частку участi в спiльних операцiях. 

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть": сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має 

спiльного контролю, може отримати спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в 

рамках яких є бiзнес, як визначено в МСФЗ (IFRS) 3. Поправки роз'яснюють, що ранiше належнi 

частки в цiй спiльнiй операцiї не переоцiнюють. 

МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток": органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо 

дивiдендiв, як визначено в МСФЗ (IFRS) 9, в момент визнання зобов'язання з виплати 

дивiдендiв. Податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з минулими операцiями 

чи подiями, якi генерували прибуток, що розподiляється, нiж з розподiлами мiж власниками. 

Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку, 

iншому сукупному доходi або власному капiталi в залежностi вiд того, де органiзацiя спочатку 

визнала такi минулi операцiї або подiї. 

МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики": поправки роз'яснюють, що органiзацiя розглядає як 

частину загальних запозичень будь якi позики, первiсно виданi для розробки квалiфiкованого 

активу, до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього активу до 

використання за призначенням або продажу. 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть буде суттєвим. 

Керiвництво Компанiї не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на окрему 

фiнансову звiтнiсть. 

 (д) Функцiональна валюта та валюта представлення 

Окрема фiнансова звiтнiсть кожного пiдприємства Компанiї представлена у валютi основного 

економiчного середовища, у якому веде свою операцiйну дiяльнiсть вiдповiдне пiдприємство 

(його функцiональнiй валютi). Для цiлей даної консолiдованої фiнансової звiтностi результати 

дiяльностi та фiнансовий стан кожного пiдприємства Компанiї представленi в українськiй 

гривнi, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою представлення цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi. Функцiональною валютою для росiйського дочiрнього пiдприємства 

Компанiї є росiйськi рублi, якi потiм переведенi у валюту представлення - українськi гривнi. 
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При пiдготовцi фiнансової звiтностi окремих пiдприємств операцiї у валютах, якi вiдрiзняються 

вiд функцiональної валюти пiдприємства (iноземнi валюти), вiдображаються за курсами обмiну, 

якi переважають на дати здiйснення операцiй. На кожну звiтну дату монетарнi статтi, 

деномiнованi в iноземних валютах, переводяться за курсами обмiну, якi переважали на звiтну 

дату.  

Немонетарнi статтi, вiдображенi за справедливою вартiстю, деномiнованою в iноземних 

валютах, переводяться за курсами обмiну, якi переважали на дату визначення справедливої 

вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, не 

переводяться. Курсовi рiзницi визнаються у складi консолiдованого звiту про фiнансовий 

результат того перiоду, в якому вони виникають. 

Для цiлей представлення цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi активи та зобов'язання за 

iноземними операцiями Компанiї представленi в українськiй гривнi з використанням курсiв 

обмiну валют, встановлених Нацiональним Банком України. Статтi доходiв та витрат 

переводяться за середнiми курсами обмiну валют за квартал. При значних коливаннях курсiв 

Компанiя використовує курси на дату окремої транзакцiї. Курсовi рiзницi, якi виникають, якщо 

суттєвi, визнаються у складi iнших сукупних доходiв та подаються як частина резерву 

перерахунку у валюту представлення Компанiї. 

Вiдповiднi курси обмiну валют були представленi таким чином: 

Валюта (курс) 31 грудня 2018  

року  31 грудня 2017  

року  

Гривня/долар США 27,688264  28,067223  

Гривня/євро 31,714138  33,495424  

Гривня/росiйський рубль 0,39827  0,487030  

 

(е) Основи облiкової полiтики 

Визнання доходiв 

- Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 

Для визнання доходу Компанiя використовує п'яти-етапну модель згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю 

компенсацiї отриманої або до отримання. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на очiкувану суму 

повернутих клiєнтами товарiв, торговельних знижок та iнших подiбних вiдрахувань. 

Компанiя займається реалiзацiєю продукцiї, а також наданням послуг. Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами визнається, коли контроль за товарами або послугами передається клiєнту в сумi, що 

вiдображає вiдшкодування, яке Компанiя розраховує отримати в обмiн на цi товари або послуги. 

Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами, 

оскiльки вона зазвичай контролює товари або послуги, перш нiж передати їх клiєнту. 

Продаж товарiв та послуг 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в певний момент часу, коли контроль над активом 

передається замовнику. Компанiя розглядає, чи є в договорi iншi обiцянки, якi є окремими 

зобов'язаннями щодо виконання, на якi має бути розподiлена частина цiни угоди (наприклад, 

гарантiї, торговi або оптовi знижки, право на повернення). При визначеннi цiни операцiї з 

продажу продукцiї Компанiя враховує наслiдки змiнного вiдшкодування, iснування значних 

компонентiв фiнансування та вiдшкодування, що виплачується замовнику (якщо такi є). 

Змiнна компенсацiя 

Якщо компенсацiя, обiцяна за договором, включає в себе змiнну суму, Компанiя оцiнює суму 

вiдшкодування, право на яке вона отримає в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг 

покупцевi. Змiнна компенсацiя оцiнюється в момент укладення договору, i щодо її оцiнки 

застосовується обмеження до тих пiр, поки не буде вирiшена вiдповiдна невизначенiсть. 

Застосування обмеження оцiнки змiнної компенсацiї збiльшує суму виручки, визнання якої було 
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вiдкладено. Право на повернення i зворотнi знижки за обсяг призводять до виникнення змiнного 

вiдшкодування. 

Право на повернення 

Деякi контракти надають клiєнту право повернути товар протягом визначеного перiоду. 

Компанiя використовує метод очiкуваної вартостi для оцiнки товарiв, якi не будуть повернутi, 

оскiльки цей метод найкраще передбачає суму змiнної компенсацiї, на яку Компанiя матиме 

право. Для облiку передачi продукцiї з правом на повернення Компанiя визнає виручку вiд 

переданої продукцiї в розмiрi вiдшкодування, право на яке очiкує отримати, зобов'язання щодо 

повернення коштiв та актив (i вiдповiдне коригування собiвартостi продажiв) щодо права на 

отримання продукцiї вiд покупцiв при виконаннi зобов'язання щодо повернення коштiв. 

Iстотний компонент фiнансування 

Компанiя не коригує обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу iстотного компонента 

фiнансування, якщо вона очiкує в момент укладення договору, що перiод мiж передачею 

обiцяної продукцiї або послуги покупцевi i оплатою цiєї продукцiї або послуги складає не 

бiльше одного року. 

Залишок за договорами 

Контрактний актив - це право на компенсацiю в обмiн на товари або послуги, переданi 

покупцевi. Якщо Компанiя передає товари або послуги покупцевi до того, як покупець 

виплатить компенсацiю, або до того моменту, коли вiдшкодування стає таким, що пiдлягає 

виплатi,  визнається актив за договором, за винятком сум, що подаються в якостi дебiторської 

заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть - це право Компанiї на вiдшкодування, яке є безумовним, тобто 

потрiбен лише час, необхiдний для сплати компенсацiї. 

Зобов'язання Компанiї передати товари або послуги клiєнтовi, за якi вона отримала компенсацiю 

(або настав строк сплати такої суми) вiд клiєнта. Якщо клiєнт сплачує компенсацiю до того, як 

Компанiя передає товари або послуги клiєнту, контрактне зобов'язання визнається, якщо платiж 

здiйснено у складi поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами. Контрактнi 

зобов'язання визнаються як дохiд, коли Компанiя виконує зобов'язання щодо виконання за 

договором. 

- Доходи з вiдсоткiв 

Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi часу на здiйснення операцiї, з урахуванням 

основної суми заборгованостi та вiдповiдної ефективної ставки вiдсотка, яка представляє собою 

ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом 

очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi 

даного активу. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

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

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв та 

зобов'язань, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i сумами, що 

використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується: по 

тимчасових рiзницях, що виникають вiд початкового визнання активiв або зобов'язань за 

операцiями, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний 

прибуток або збиток, а також по тимчасових рiзницях, що виникають вiд iнвестицiй у дочiрнi 
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пiдприємства та спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi у найближчому майбутньому. 

Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно зараховуються у разi iснування юридично 

забезпеченого права на взаємно зарахування поточних податкових активiв та зобов'язань, якщо 

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

того самого суб'єкта господарювання, що обкладається податком, або з рiзних суб'єктiв 

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

взаємно зарахування поточних податкових зобов'язань та активiв на нетто-основi або їх 

податковi активи та зобов'язання будуть реалiзованi одночасно. 

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових 

кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. 

Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну дату звiтностi та зменшуються, коли 

реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною. 

Основнi засоби 

Компанiя визнає матерiальнi об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких 

бiльше 1 000 гривень. 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або доцiльною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату прийняття МСФЗ за 

справедливу вартiсть основних засобiв було взято їх умовну вартiсть для цiлей пiдготовки 

консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi 

мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-

якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та 

приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва 

Компанiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Капiталiзованi у подальшому витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну 

частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню 

здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не 

вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу консолiдованого 

звiту про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони були понесенi.  

Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або доцiльну вартiсть об'єкта 

основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 

очiкувана сума, яку Компанiя одержала б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних 

засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й 

стану, в якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного 

використання. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу 

протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням 

прямолiнiйного методу.  

Строки корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:  

   - Будiвлi та споруди - 10-30 рокiв; 

   - Машини та обладнання - 5-20 рокiв; 

   - Промисловi транспортнi засоби - 5-23 рокiв; 
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   - Автомобiлi - 3-5 рокiв; 

   - Офiсне обладнання та iншi основнi засоби - 3-5 рокiв. 

Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних 

засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю 

активу i визнається у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати.  

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, понесених безпосередньо 

пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного 

будiвництва, на основi того самого методу, що й iнших об'єктiв основних засобiв, починається з 

моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, 

який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.  

Знецiнення основних засобiв 

На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою 

визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що данi активи зазнали збитку вiд знецiнення. У 

разi наявностi таких свiдчень Компанiя здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного 

активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Якщо 

неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму 

вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить даний актив. У випадках 

коли можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв корпоративнi 

активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, 

вони розподiляються до найменшої Компанiї одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких 

можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за 

вирахуванням витрат на продаж, та вартостi при використаннi. При проведеннi оцiнки вартостi 

при використаннi сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої 

теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого 

не були скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.  

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) менша його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує 

грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення 

одразу визнаються негайно у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати, за 

винятком випадкiв коли вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких 

випадках збиток вiд знецiнення вiдображається як зменшення у результатi переоцiнки. 

У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу 

(або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми 

вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову 

вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у 

попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення 

визнається негайно у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати, крiм випадкiв коли 

вiдповiдний актив є об'єктом основних засобiв, який вiдображається за переоцiненою вартiстю. 

У цьому випадку сторнування збитку вiд знецiнення розглядається як збiльшення у результатi 

переоцiнки. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи визнають, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi 

вiдносяться до активу, надходитимуть до Компанiї; та собiвартiсть активу можна достовiрно 

оцiнити. Актив iдентифiкується, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна 

вiдокремити або вiддiлити i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти 

iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи 

зобов'язанням. 
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Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Видатки на 

нематерiальний актив визнають як витрати на момент їхнього понесення за винятком випадкiв, 

коли вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям 

визнання, або цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

Необоротнi активи (або група вибуття) класифiкуються Компанiєю як утримуванi для продажу, 

якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

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

можна продати у його поточному станi, та iснує висока вiрогiднiсть такого продажу. 

Керiвництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його 

класифiкацiї як призначеного для продажу. 

Якщо Компанiя прийняла план продажу контрольного пакету дочiрнього пiдприємства, усi 

активи та зобов'язання такого дочiрнього пiдприємства змiнюють свою класифiкацiю на такi, що 

призначенi для продажу, за умови виконання описаних вище критерiїв, незалежно вiд 

збереження Компанiєю неконтрольних часток володiння у колишньому дочiрньому 

пiдприємствi пiсля продажу. 

Необоротнi активи (та Компанiї вибуття), якi були класифiкованi як призначенi для продажу, 

оцiнюються за меншою iз двох величин: залишкової вартостi на момент змiни класифiкацiї та 

справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи класифiкуються, при первiсному визнаннi, як фiнансовi активи за 

амортизованою вартiстю; справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. 

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд характеристик 

грошових потокiв фiнансового активу та бiзнес-моделi Компанiї для управлiння ними. За 

винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного фiнансового компонента 

або, Компанiя спочатку оцiнює фiнансовий актив за справедливою вартiстю плюс, у випадку 

фiнансового активу, що не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Торгова дебiторська заборгованiсть, 

яка не мiстить значного фiнансового компонента, оцiнюється за цiною операцiї, визначеною 

згiдно з МСФЗ 15.  

Бiзнес-модель визначається на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється 

управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. 

Бiзнес-модель визначає, чи будуть потоки грошових коштiв результатом збору договором 

грошових потокiв, або як для отримання передбачених договором грошових потокiв, так i для 

продажу фiнансових активiв. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як позики 

та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної 

ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання 

вiдсоткiв не буде iстотним. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не 

нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на 

покриття очiкуваних кредитних збиткiв визнаються у складi звiту про фiнансовi результати, 

коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.  
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Метод ефективної ставки вiдсотка 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового активу та розподiлу доходiв з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна 

вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових 

коштiв (включаючи всi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну 

частину ефективної ставки вiдсотка, витрат на здiйснення операцiї та iнших премiй або 

дисконтiв) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу або, коли доцiльно, 

коротшого перiоду до чистої балансової вартостi при первiсному визнаннi. Доходи визнаються 

на основi ефективної ставки вiдсотка для боргових iнструментiв. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Компанiя визнає резерв на очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, якi не 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi збитки 

базуються на рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, що сплачуються вiдповiдно до 

контракту, та всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати, дисконтованi за 

початковою ефективною процентною ставкою. Очiкуванi потоки грошових коштiв 

включатимуть грошовi потоки вiд продажу заставного майна або iншi кредитнi покращення, якi 

є невiд'ємною частиною договiрних умов. 

Якщо на звiтну дату вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом 

з моменту первiсного визнання, Компанiя оцiнює резерв пiд збитки по даному фiнансовому 

iнструменту в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитних збитках. Якщо кредитний 

ризик по фiнансовому iнструменту значно збiльшився з моменту первiсного визнання Компанiя 

оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом в сумi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитних збитках за весь термiн. 

Для дебiторської заборгованостi та контрактних активiв Компанiя застосовує спрощений пiдхiд 

до розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. Таким чином, Компанiя не вiдстежує змiни у 

кредитному ризику, а замiсть цього визнає збиткiв вiд знецiнення визначенi на основi 

очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього термiну дiї фiнансового активу. Компанiя 

використовує матрицю для визначення розрахунку резерву пiд знецiнення, яка грунтується на 

iсторичних спостереженнях кредитних втрат i коригується з урахуванням прогнозних оцiнок, 

специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 

Компанiя розглядає фiнансовий актив у невиконаннi зобов'язань, якщо договiрнi платежi 

простроченi протягом 90 днiв. Однак у певних випадках Компанiя може також вважати 

фiнансовий актив неплатоспроможним, коли внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те, 

що Компанiя навряд чи отримає непогашенi договiрнi суми в повному обсязi, перш нiж брати до 

уваги будь-якi кредитнi покращення, якi утримує Компанiя. Фiнансовий актив списується, якщо 

немає обгрунтованих очiкувань щодо повернення договiрних грошових потокiв. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив тiльки у тих випадках, коли припиняють свою 

дiю контрактнi права на потоки грошових коштiв вiд даного активу; або ж коли вона передає 

фiнансовий актив i всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням даним активом, iншому 

пiдприємству.  

Якщо Компанiя не передає i не зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням 

активом, але продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою збережену 

частку в даному активi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, треба буде 

заплатити. Якщо Компанiя зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням 

переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати даний фiнансовий актив i також 

визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень. 

За умови повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активу та сумою компенсацiї отриманої i до отримання та накопиченим прибутком або збитком, 

який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у консолiдованому звiтi про 
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фiнансовi результати. 

Грошi та їхнi еквiваленти 

Грошi та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках у банках 

та депозити з первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю 

Класифiкацiя на борговi iнструменти або iнструменти власного капiталу 

Борговi та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як 

iнструменти власного капiталу у вiдповiдностi до сутностi договору. 

Iнструменти власного капiталу 

Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який свiдчить про 

залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов'язань. Iнструменти 

власного капiталу, випущенi Компанiєю, вiдображаються за справедливою вартiстю отриманих 

надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. 

Дивiденди 

Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл нерозподiленого 

прибутку серед акцiонерiв протягом перiоду, причому сума визнаних, але не виплачених 

дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов'язань. Дивiденди, оголошенi пiсля 

звiтної дати, але до затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються 

як зобов'язання на звiтну дату, але розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової 

звiтностi. 

Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання включать позики i торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та 

первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. 

Фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового зобов'язання та розподiлу вiдсоткових витрат протягом вiдповiдного перiоду. 

Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi 

виплати грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового зобов'язання або, якщо 

доцiльно, протягом коротшого перiоду. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання 

Компанiї виконанi, вiдмiненi або спливає строк їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

списаного фiнансового зобов'язання та сплаченої компенсацiї i компенсацiї до сплати визнається 

у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати. 

Пенсiйнi плани iз визначеними виплатами 

Компанiя сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму, яка розраховується на основi 

заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї на цi внески включаються до складу 

статтi "Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування". Цi суми визнаються витратами того перiоду, 

в якому вони були понесенi. 

Окрiм того, Компанiя зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми за 

пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Компанiї, якi працювали у шкiдливих 

умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 

пенсiйним законодавством України.  

Даний пенсiйний план iз визначеними виплатами ("План") не має спецiального фонду i активiв 

для його забезпечення. Зобов'язання та витрати, якi стосуються даного пенсiйного плану iз 

визначеними виплатами, нараховуються у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з 

використанням методу прогнозної кредитної одиницi стосовно працiвникiв, якi мають право на 

такi виплати. 
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Чисте зобов'язання Компанiї стосовно цього Плану розраховується шляхом оцiнки майбутнiх 

виплат, якi працiвники заробили за свої послуги, якi вони надали у поточному та попередньому 

перiодах. Сума виплати потiм дисконтується для визначення поточної вартостi зобов'язання, яке 

вiдображається у консолiдованому балансi.  

Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи доходнiсть 

на дату звiтностi по українських державних та високолiквiдних корпоративних довгострокових 

облiгацiях. Актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно у складi консолiдованого звiту про 

сукупний дохiд.  

Пенсiйнi зобов'язання облiковуються як довгостроковi зобов'язання. Компанiя використовує 

послуги професiйного актуарiя для розрахунку суми цих зобов'язань на кожну звiтну дату 

(календарного року). Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених станом на 

звiтну дату.  

Запаси 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 

реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату 

працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi для доведення запасiв до їхнього теперiшнього 

мiсця розташування та стану.  

Собiвартiсть запасiв розраховується з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста 

вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх 

очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання 

внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Компанiя буде змушена погасити 

дане зобов'язання i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання. 

Сума, визнана в якостi резерву, представляє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для 

погашення поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, 

характерних для даного зобов'язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з 

використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення 

поточних зобов'язань, його балансова вартiсть представляє собою поточну вартiсть даних 

потокiв грошових коштiв. 

У випадках коли очiкується, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми 

резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо iснує практична впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума 

дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена. 

Компанiя як орендатор 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Умовнi оренднi платежi, якi виникають за договорами 

операцiйної оренди, визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

2. Iстотнi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi оцiнок  

(а) Використання оцiнок та припущень 

Пiдготовка цiєї окремої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва прийняття оцiнок i 

припущень, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, вiдображених у звiтностi, а також на 

розкриття умовних активiв i зобов'язань та вiдображених сум доходiв i витрат за звiтний перiод. 

Внаслiдок невизначеностi, яка властива таким оцiнкам, фактичнi результати, вiдображенi у 

майбутнiх перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 

результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, 

якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

(б) Основнi джерела невизначеностi оцiнок 
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Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони 

стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Компанiя дотримувалось всiх нормативних положень i всi передбаченi 

законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Внесення змiн до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення 

деяких положень суттєво не вплине на формування фiнансової звiтностi Компанiї. 

Можливiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв.  

Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує висока ймовiрнiсть їх реалiзацiї, 

що залежить вiд формування достатнього прибутку до оподаткування у майбутньому. 

Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому залежать вiд оцiнок 

керiвництва стосовно майбутнiх грошових надходжень. Данi оцiнки залежать вiд оцiнок 

майбутнiх обсягiв реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг, цiн на матерiали та операцiйних 

витрат.  

Судження також необхiднi для застосування податкового законодавства. Цi судження та оцiнки 

являються об'єктом впливу ризикiв та невизначеностей, отже iснує ймовiрнiсть того, що змiни 

обставин вплинуть на очiкування, що змiнить суму вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань, визнаних станом на звiтну дату. В такiй ситуацiї деякi чи 

всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати 

коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку. Детальнiша 

iнформацiя надана в Примiтцi 15. 

Визнання та оцiнка знецiнення безвiдсоткових позик наданих 

Безвiдсотковi позики наданi визнаються як фiнансовий актив по номiнальнiй вартостi, яка 

дорiвнює справедливiй вартостi на дату видачi, оскiльки Компанiя має право негайної вимоги 

погашення цих позик. Знецiнення безвiдсоткових позик наданих, якщо є, оцiнюється на основi 

iсторичного досвiду, аналiзу фiнансового стану вiдповiдних контрагентiв, окремо або у складi 

груп. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 22.  

Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi - очiкуваннi кредитнi збитки 

Компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих 

постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. При визначеннi сумнiвної 

дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори як поточна загальна економiчна 

кон'юнктура, галузевi економiчнi умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв 

продукцiї. Змiни в економiцi, промисловостi, а також у фiнансовому станi конкретних 

споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування резервiв сумнiвної дебiторської 

заборгованостi, вiдображених в фiнансовiй звiтностi. Компанiя використовує судження, якi 

грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 

активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво 

здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу.  

Компанiя використовує матрицю для визначення розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки для торгової дебiторської заборгованостi та контрактних активiв. Для розрахунку 

коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть класифiкується за однорiдними групами за 

подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих перiодах. 

Матриця грунтується на iсторичних спостереженнях кредитних втрат i коригується з 
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урахуванням прогнозних оцiнок (специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних 

умов). На кожну звiтну дату iсторичнi спостережуванi ставки дефолту оновлюються та 

аналiзуються змiни в прогнозних оцiнках. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 20.  

Оцiнка чистої вартостi та знецiнення запасiв 

Компанiя створює резерв знецiнення по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним 

частинам. Крiм того, деяка частина готової продукцiї Компанiї вiдображена в балансi за чистою 

вартiстю реалiзацiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрнiй 

iнформацiї, доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, що 

безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi 

подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Детальнiша iнформацiя надана в 

Примiтцi 19. 

Оцiнка зменшення корисностi необоротних активiв 

Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення 

корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36, якщо обставини вказують на можливе зменшення 

корисностi. 

Ознаки, якi Компанiя вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з 

метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 

вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 

майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї 

Компанiї (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з 

операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 

Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв грунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки. 

Визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв потребує вiд керiвництва робити 

припущення щодо майбутнiх продажiв, валової маржi, операцiйних витрат, темпiв зростання в 

пост-прогнозному перiодi, капiтальних витрат та ставки дисконтування iз застосуванням 

розрахунку середньозваженої вартостi капiталу WACC. 

Станом на 31 грудня 2018 року керiвництво Компанiї провело оцiнку основних засобiв на 

предмет економiчного знецiнення. Вiдновлювана вартiсть визначалася виходячи з вартостi при 

використаннi з урахуванням прогнозних грошових потокiв, спланованих у рамках ухваленого 

Компанiєю бюджету на п'ять рокiв. Для даної моделi було застосовано основне припущення - 

визначення ставки дисконтування прогнозних грошових потокiв на 5 рокiв iз застосуванням 

середньозваженої вартостi капiталу WACC. При збiльшеннi застосованої ставки дисконтування 

(WACC), вартiсть оцiнюваної одиницi зменшуватиметься, при зменшеннi - вартiсть оцiнюваної 

одиницi зростатиме.  

Розрахунок економiчних вигiд вiд використання одиницi, що генерує грошовi кошти, є особливо 

чутливим до наступних припущень: 

- Валовий прибуток - керiвництво визначило плановий показник валового прибутку на пiдставi 

результатiв минулих рокiв i своїх очiкувань щодо розвитку внутрiшнього та зовнiшнього ринку; 

- Iнфляцiя цiн на виробничi ресурси - оцiночнi значення були отриманi з опублiкованих 

показникiв. Прогнознi показники використовувалися за наявностi даних у вiдкритому доступi, в 

iншому випадку в якостi iндикатора майбутнiх змiн цiни використовувалися останнi фактичнi 

данi щодо змiни цiн на ресурси. 

В результатi тестування на знецiнення не було виявлено збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить 

iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення. 
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Строки корисного використання основних засобiв 

Компанiя оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, на основi очiкувань 

щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн 

ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв. Строки корисного використання основних засобiв 

переглядаються не рiдше одного разу на рiк наприкiнцi кожного звiтного року. У випадку, якщо 

очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових 

оцiнках вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Зазначенi оцiнки можуть вплинути на балансову вартiсть основних засобiв у звiтi про 

фiнансовий стан i знос, визнаний у прибутках та збитках. 

Пенсiйнi зобов'язання.  

Сума пенсiйних зобов'язань оцiнюється на основi низки прогнозiв та припущень, якi необхiднi 

для оцiнки зобов'язання на кожну звiтну дату. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних 

професiйних суджень стосовно очiкуваної заробiтної плати, змiни рiвня iнфляцiї тощо. Вартiсть 

зобов'язань з пенсiйного забезпечення за визначеними виплатами та iншим виплатам по 

закiнченню трудової дiяльностi визначається з використанням актуарних припущень. Актуарнi 

припущення включають припущення щодо ставок дисконтування, очiкуваних приростiв 

заробiтної плати, плинностi працiвникiв, коефiцiєнтiв смертностi та майбутнього приросту 

пенсiй. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.  

Для визначення вiдповiдної ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi 

вiдсотковi ставки по державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних 

таблицях смертностi по Українi. Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної 

заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому досвiдi. 

Змiна оцiнок керiвництва може вплинути на вартiсть балансового зобов'язання та вiдповiдних 

нарахувань у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати. Детальнiша iнформацiя 

надана в Примiтцi 26. 

Судовi розгляди 

Компанiя застосовує професiйне судження при оцiнцi та визнаннi резервiв i розкриттi 

потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними 

претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за 

допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних 

зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або 

претензiї, пред'явлених Компанiї, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або 

претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу 

невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно 

вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру 

надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх 

консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати 

дiяльностi. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 30. 

 (в) Оцiнка справедливої вартостi 

Певнi положення облiкової полiтики Компанiї i ряд розкриттiв вимагають оцiнки справедливої 

вартостi фiнансових активiв i зобов'язань. 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки: 

- Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов'язання на активних 

ринках. 

- Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, якi є 

наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на 

основi цiн). 
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- Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов'язань, якi не грунтуються на наявних ринкових даних 

(не наявнi вихiднi данi). 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

Компанiя визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Спецiалiзацiєю ПрАТ "Днiпровагонмаш" є проектування i виготовлення вантажних, 

магiстральних i промислових вагонiв. 

Головнi напрямки дiяльностi: 

- проектування i виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для 

рiзноманiтних галузей промисловостi; 

- постачання запасних частин до вантажних вагонiв; 

- надання послуг з капiтального ремонту вантажних вагонiв; 

- розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне 

устаткування. 

Обсяг продажу продукцiї за 2018р. складає 2757,3 млн.грн. 

Основнi види продукцiї, за рахунок продажу яких отримано бiльше 10,0 % доходу: 

- обсяг виробництва: вагони вантажнi - 2312 шт. - 2735,7 млн.грн.; 

- обсяг продажу: вагони вантажнi - 2317 шт. - 2740,8 млн.грн.; 

- середньореалiзацiйнi цiни: вагони вантажнi - 1182,9 тис.грн. 

 В 2018 роцi продукцiя вiдвантажувалась вiтчизняним покупцям. 

Попит на залiзничнi вантажнi вагони не залежить вiд сезонних змiн. 

На сьогоднiшнiй день попитом користуються напiввагони, вагони-хопери для зерна та 

платформи з пiдвищеним рiвнем надiйностi, довговiчностi, зручностi експлуатацiї та iнших 

технiко-економiчних показникiв. 

Основними клiєнтами ПрАТ "Днiпровагонмаш" протягом 2018 року були: 

- ТОВ "ГЛОБАЛ IНДАСТРI", м. Київ, Україна; 

- ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД", м. Київ, Україна; 

- ТОВ "МЕТIНВЕСТ- ШIППIНГ",  м. Марiуполь, Україна; 
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- ТОВ "ТАС-ЛОГIСТIК", м. Київ, Україна; 

- АТ "ТАСКОМБАНК", м. Київ, Україна. 

Основний ринок збуту продукцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" - Україна.  

Протягом 2018 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" реалiзовувало свою продукцiю методом прямих 

продаж.  

Основними постачальниками ПрАТ "Днiпровагонмаш" за основними видами сировини та 

матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї протягом 2018 року були:  

- ТОВ "Метiнвест-СМЦ", м. Київ, Україна; 

- ТОВ "Iнтерпайп Україна", м. Днiпро, Україна; 

- ПрАТ "Днiпровський металургiйний завод", м. Днiпро, Україна; 

- ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод",  м. Кременчук, Україна; 

- ДП "Стальзавод", м. Кам'янське, Україна; 

- ЗАТ "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма "Трансмашекспорт", м. Москва, Росiя; 

- ТОВ "Укртранспневматика", м. Лебедин, Україна; 

- ТОВ "Торговий дiм Токмацький ковальсько-штампувальний завод", м. Токмак, Україна; 

- ПрАТ "Днiпроспецсталь", м. Запорiжжя, Україна; 

- ТОВ "ЄПК Україна", м. Харкiв, Україна. 

Протягом 2018 року,  зросли цiни на  наступну сировину та матерiали: на колеса - на 42,8 %; на 

пiдшипники - на 9 %; на сталеве литво - на 25,1 %; на хомут - на 46 %; на автозчеплення - на 

21,9 %; на гальмiвне обладнання - на  7 %. 

Джерела отримання матерiалiв, сировини та товарiв i надалi будуть доступнi. Iснують 

альтернативнi джерела отримання матерiалiв, сировини та товарiв. 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. 

Перелiк основних конкурентiв ПрАТ "Днiпровагонмаш": 

- ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод", м. Кременчук, Україна; 

- ПАТ "Азовмаш", м. Марiуполь, Україна; 

- ТОВ "Дослiдно-механiчний завод "Карпати", м. Новий Роздiл, Україна; 

- ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод", м. Папасна, Україна; 

- ТОВ "Дизельний завод", м. Кривий Рiг, Україна; 

- ВАТ "Алтайвагон", м. Новоалтайськ, Росiя; 

- ВАТ "Рузхiммаш", м. Рузаєвка, Росiя; 

- ВАТ "НВК "Уралвагонзавод", м. Нижнiй Тагiл, Росiя; 

- ВАТ "Брянський машинобудiвний завод", м. Брянськ, Росiя; 

- ВАТ "Енгельський завод металоконструкцiй", м. Енгельс, Росiя; 

- ВАТ "Трансмаш", м. Енгельс, Росiя. 

Частка ПрАТ "Днiпровагонмаш" в загальному обсязi виробництва вантажних вагонiв України за 

пiдсумками 2018 року склала 20 %. 

Для пiдвищення конкурентоспроможностi своєї продукцiї та збiльшення обсягiв продажу фiрми-

конкуренти використовують наступнi заходи: 

- об'єднуються в холдинги; 

- створюють та проводять випробування вагонiв нового поколiння; 

- оновлюють технiку та технологiї виробництва. 

Стан галузi вагонобудування наступний. У 2018 роцi на ринку вагонобудування продовжується 

зниження попиту на вагони з таких основних причин: 

- падiння обсягiв вантажообiгу на залiзничному транспортi; 

- значне зношення, вiдсутнiсть тягового рухомого складу у ПАТ "Укрзалiзниця"; 

- профiцит рухомого складу у Росiйськiй Федерацiї i, як наслiдок, присутнiсть росiйських 

вагонiв на територiї України; 

- зменшення термiну обiгу рухомого складу. 

В зазначених умовах ПрАТ "Днiпровагонмаш" здiйснювало дiяльнiсть щодо розширення 
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номенклатури продукцiї i розробки рухомого складу з покращеними технiко-економiчними 

параметрами. 

Основними факторами ризику, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є: 

- зменшення обсягiв промислового виробництва, пов'язане зi свiтовою економiчною кризою; 

- загроза економiчної нестабiльностi; 

- iнфляцiйнi процеси; 

- недостатнє фiнансування ПАТ "Українська залiзниця" на придбання рухомого складу; 

- загрози, пов'язанi з дiяльнiстю конкурентiв на сегментах ринку; 

- загрози переходу компанiй на закупiвлю виключно вагонiв нового поколiння; 

- запровадження конкурентами бiльш дешевих технологiй виробництва; 

- запровадження конкурентами нового та модернiзованого продукту; 

- неузгодженiсть вимог дiючого законодавства. 

Загрози полiтичної i економiчної нестабiльностi країни можна знизити шляхом: 

- проведення гнучкої маркетингової полiтики (розробка альтернативних шляхiв збуту продукцiї, 

зокрема, розширення географiї поставок продукцiї); 

- диверсифiкацiї виробництва; 

- створення спiльних пiдприємств; 

- залучення додаткових iнвестицiй. 

Галузевi загрози можливо мiнiмiзувати за рахунок розробки нових видiв продукцiї 

(удосконалення технiчних параметрiв вагонiв) за допомогою потужного конструкторського 

потенцiалу. 

Внутрiшнi загрози пiдприємства можна знизити за рахунок наявностi широкого дiапазону 

серiйностi i можливостi швидкого переналаштування устаткування. 

З метою розширення ринкiв збуту ПрАТ "Днiпровагонмаш" постiйно бере участь у тендерах, якi 

оголошують компанiї країн СНД, ЄС та дальнього зарубiжжя. 

Перспективнi плани розвитку ПрАТ "Днiпровагонмаш" наступнi: 

- розширення модельного ряду вагонiв за рахунок розробки нових моделей вагонiв та 

вдосконалення вже iснуючих;  

- освоєння нових ринкiв збуту продукцiї; 

- посилення маркетингових служб;  

- збiльшення ринкової долi пiдприємства на традицiйних ринках збуту та вихiд на новi ринку 

збуту. 

ДП "Стальзавод" спецiалiзується на виготовленнi сталевих вiдливок для вагонобудування з 

низьколегованої та вуглецевої сталi. Основним видом продукцiї ДП "Стальзавод", за рахунок 

продажу якого отримано бiльше 10 % доходу є сталеве литво.  

З початку звiтного  року обсяг виробництва ДП "Стальзавод" дорiвнює 15469 тн, загальна 

вартiсть якого склала 738967 тис.грн., середньозважена цiна реалiзацiї дорiвнює 49,9 тис.грн. за 

тонну.  Сума доходу вiд реалiзацiї склала 863493 тис.грн.  

Сума доходу вiд продажу продукцiї в рамках режиму експорт - 54441, 3 тис.грн. i складає 6 % 

вiд загального доходу. 

Попит на продукцiю ДП "Стальзавод" не залежить вiд сезонних змiн. 

Основним ринком збуту продукцiї став український ринок вагонобудування. 

Основним клiєнтом ДП "Стальзавод" в 2018 роцi було ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний 

завод". 

Ризики, якi загрожують пiдприємству, з боку ринкового середовища: 

- зниження попиту на продукцiю пiдприємства внаслiдок зниження попиту на вантажнi вагони; 

- поява нових конкурентiв на ринку; 

- свiтова економiчна криза; 

- полiтика протекцiонизму з боку Росiї; 

- збiльшення цiн на основнi матерiли та енергоносiї; 
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- збiльшення цiни транспортування; 

- змiна податкового законодавства; 

- нерегулярнiсть поставок природного газу. 

Ризики, якi загрожують пiдприємству, з боку конкурентiв: 

- демпiнгування з боку основних конкурентiв пiдприємства; 

- збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї конкурентами. 

Заходи щодо зменшення ризикiв: 

- покращення якостi продукцiї; 

- розширення номенклатури продукцiї; 

- пошук та освоєння нових ринкiв збуту; 

-  зменшення собiвартостi продукцiї. 

У своїй збутовiй дiяльностi пiдприємство, в основному, використовує канал прямого 

маркетингу, коли продукцiя реалiзується безпосередньо споживачу.  

З метою розширення ринкiв збуту ДП "Стальзавод" бере участь у тендерах, якi оголошують 

компанiї країн СНД, ЄС та дальнього зарубiжжя. 

ДП "Стальзавод" продовжує постiйну роботу з пошуку i впровадження альтернативних видiв 

продукцiї. 

Основними конкурентами ДП "Стальзавод" є: 

- АТ "ВО Бежицька сталь", м. Брянськ, Росiя; 

- АТ "Тихвiнський вагонобудiвний завод", м. Тихвiн, Росiя; 

- ВАТ "НПК "Уралвагонзавод", м. Нижний Тагiл, Росiя; 

- Рубцовська фiлiя ВАТ "Алтайвагон", м. Рубцовськ, Росiя; 

- ПАТ "Нововолинський ливарний завод", м. Нововолинськ, Україна; 

- NINGBO PORT TRADE UNION IMPORT AND EXPORT CO LTD, Китай; 

- ПрАТ "Сталь", м. Сєвєродонецьк, Україна. 

На 2019 рiк пiдприємство ставить наступнi цiлi: 

- реалiзацiя вагонного литва на рiвнi 1000 тн щомiсячно; 

- пошук альтернативних постачальникiв сировини; 

- активне впровадження стратегiї диверсифiкацiї та завоювання частки на європейському ринку 

сталевого литва. 

ДП "Стальзавод" здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. 

Протягом 2018 року основними постачальниками ДП "Стальзавод" за основними видами 

сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї були:  

- ТОВ "Фiнiгрiф", м. Запорiжжя, Україна - електроди графiтнi; 

- ПрАТ "Днiпровагонмаш", м. Кам'янське, Україна - металобрухт.  

Протягом 2018 року змiнювались цiни на: металобрухт зростання на  13,2 %; металобрухт 

стружки зростання на 12 %; електроди графiтнi зростання на 65 %; електроенергiя зростання на 

15,8 %; природний газ зростання на 15,8 %. 

Надалi цi матерiали будуть доступнi. Здiйснюється постiйний пошук альтернативних матерiалiв. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" є торгiвля 

автотранспортними засобами. 

Виручка вiд реалiзацiї (по курсу НБУ на 31.12.2018р. 1 рубль РФ - 0,3983 грн.) усього склала 

11324,9 тис.грн., у т.ч.:  

- виручка вiд реалiзацiї запчастин - 11321,85 тис.грн.; кiлькiсть - 562 шт.; середня цiна - 20,145 

тис.грн. 

Сума реалiзацiї на експорт - 3,05 тис.грн., що складає 0,03 % вiд загальної виручки вiд реалiзацiї.  

Основний ринок збуту - Росiйська Федерацiя. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
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планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

     За останнi п'ять рокiв Групою (ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнiм/залежним 

пiдприємствами) було придбано основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 

140159,0 тис.грн.  А саме,   у 2014р. - на суму 21586,0 тис.грн.,  у 2015р. - на суму 8270,0 

тис.грн., у 2016р. - на суму 18446,0 тис.грн.,  у 2017р. - на суму 60003,0 тис.грн., у 2018р. - на 

суму 31854,0 тис.грн.         

     Загальна сума вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв в перiод з 2014 по 

2018 роки, виходячи з первiсної вартостi активiв, склала 29233,0 тис.грн. Загальна величина 

зносу основних засобiв та нематерiальних активiв за цей перiод склала 16049,0 тис.грн., сума 

залишкової вартостi вiдчужених активiв за останнi п'ять рокiв - 13184,0 тис.грн.    

     В 2014 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 9248,0 тис.грн., величина зносу - 671,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 8577,0 

тис.грн. В 2015 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 2968,0 тис.грн., величина зносу - 2944,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 24,0 

тис.грн. В 2016 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала  9734,0 тис.грн., величина зносу - 7795,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 1939,0 

тис.грн. В 2017 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала  5553,0 тис.грн., величина зносу - 3038,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 2515,0 

тис.грн.  В 2018 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 1730,0 тис.грн., величина зносу - 1601,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 129,0 

тис.грн. 

     За останнi п'ять рокiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" було придбано основних засобiв та 

нематерiальних активiв на загальну суму 88919,0 тис.грн.  А саме,  у 2014р. - на суму 21232,0 

тис.грн.,   у 2015р. - на суму 7529,0 тис.грн., у 2016р. - на суму 7638,0 тис.грн., у 2017р. - на суму 

27208,0 тис.грн., у 2018р. - на суму 25312,0 тис.грн.           

     Загальна сума вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв в перiод з 2014 по 

2018 роки, виходячи з первiсної вартостi активiв, склала 27486,0 тис.грн. Загальна величина 

зносу основних засобiв та нематерiальних активiв за цей перiод склала 14449,0 тис.грн., сума 

залишкової вартостi вiдчужених активiв за останнi п'ять рокiв - 13037,0 тис.грн.    

     В 2014 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 9066,0 тис.грн., величина зносу - 634,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 8432,0 

тис.грн. В 2015 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 2950,0 тис.грн., величина зносу - 2927,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 23,0 

тис.грн. В 2016 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 8407,0 тис.грн., величина зносу - 6468,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 1939,0 

тис.грн. В 2017 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 5537,0 тис.грн., величина зносу - 3023,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 2514,0 

тис.грн. В 2018 роцi первiсна вартiсть вiдчужених основних засобiв та нематерiальних активiв 

дорiвнювала 1526,0 тис.грн., величина зносу - 1397,0 тис.грн., залишкова вартiсть склала 129,0 

тис.грн. 

     ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє, залежне пiдприємства не планують будь-яких 

значних iнвестицiй або придбань, що пов'язанi з їх господарською дiяльнiстю. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
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капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

      Група (ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежне пiдприємства) визнає матерiальнi 

об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк 

корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 гривень. 

     Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або доцiльною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату прийняття МСФЗ за 

справедливу вартiсть основних засобiв було взято їх умовну вартiсть для цiлей пiдготовки 

консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

      Залишкова вартiсть  основних засобiв згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi  на 

31.12.2018 року становить 107221,0 тис.грн.  

      Станом на 31 грудня 2018 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю    

амортизованi активи первiсною вартiстю 114033,0 тис.грн. згiдно консолiдованої фiнансової 

звiтностi. 

     Вартiсть основних засобiв, що наданi в операцiйну оренду становить 300,0 тис.грн., вартiсть 

основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду становить 110,4 тис.грн. згiдно консолiдованої 

фiнансової звiтностi. 

     Залишкова вартiсть  основних засобiв згiдно окремої фiнансової звiтностi  на 31.12.2018 року 

становить 75955,0 тис.грн.  

     Станом на 31 грудня 2017 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю    

амортизованi активи первiсною вартiстю 99664,0 тис.грн. згiдно окремої фiнансової звiтностi. 

     Вартiсть основних засобiв, що наданi в операцiйну оренду становить 300,0 тис.грн., вартiсть 

основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду становить 110,4 тис.грн. згiдно окремої 

фiнансової звiтностi. 

Мiсцезнаходження основних засобiв ПрАТ "Днiпровагонмаш":  

- головний проммайданчик: м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4;  

- цех безрейкового транспорту: м. Кам'янське, вул. Садова, буд. 7;  

- базисний склад: м. Кам'янське, вул. Широка, буд. 205;  

- санаторiй-профiлакторiй: м. Кам'янське, вул. Володимира Логiнова, буд. 8;  

- дитячий - оздоровчий табiр "Сурмач": Днiпропетровська обл., Царичанський район, с. Могилiв, 

вул. Днiпропетровська, буд. 2-в;  

- адмiнiстративна будiвля: м. Кам'янське, пр. Аношкiна, буд. 142. 

У 2018 роцi виробничi потужностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" використовувались на 56 %, ступiнь 

використання обладнання - 65 %.  

Екологiчнi фактори не впливають на активи ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" не має планiв на 2019 рiк щодо капiтального будiвництва та 

розширення основних засобiв.  

У 2019 роцi плануються  наступнi витрати на удосконалення основних засобiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш": 

- на придбання обладнання - 26,4 млн. грн.; 

- на програму енергозбереження - 10,6 млн. грн. 

Дата початку - 1-й квартал 2019р. Дата закiнчення - 4-й квартал 2019р. Очiкуване зростання 

виробничих потужностей до 5 %. Метод фiнансування - власнi кошти ПрАТ "Днiпровагонмаш".  

Спосiб утримання активiв: об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим 

призначенням. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання 

обладнання. За необхiдностi проводиться поточний ремонт будiвель, споруд та обладнання. 

Пiдприємство здiйснює технiчне обслуговування i ремонт автотранспортних засобiв, що 
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дозволяє пiдтримувати автотранспорт в робочому станi i продовжити термiн його експлуатацiї. 

Основнi засоби ДП "Стальзавод" знаходяться за адресою м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4 

та утримуються на правах власностi. Виробничi потужностi та обладнання ДП "Стальзавод" в 

2018 роцi використовувались у ступенi необхiдному для випуску товарної продукцiї. 

Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв ДП "Стальзавод" немає.  

На 2019 рiк ДП "Стальзавод" не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення та 

удосконалення основних засобiв.  

Основнi засоби ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" знаходяться за адресою: м. Москва, вул. 

Iркутська, буд. 11, корпус 1, оф. 717. 

ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" не займається виробництвом продукцiї. 

Екологiчнi фактори не впливають на активи ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш". 

На 2019 рiк ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" не має планiв щодо капiтального 

будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш": 

- фактичне закриття ринку Росiйської Федерацiї шляхом введення бар'єрiв для українських 

пiдприємств та фiнансова пiдтримка вiтчизняних виробникiв росiйським урядом; 

- вiдсутнiсть тягового рухомого складу, що призводить до зменшення термiнiв обiгу вантажних 

вагонiв, i як наслiдок, призводить до зменшення попиту на залiзничнi перевезення вантажiв, що 

призводить до зменшення попиту на вантажнi вагони вцiлому; 

- падiння обсягiв вантажообiгу на залiзничному транспортi; 

- профiцит рухомого складу у Росiйськiй Федерацiї i, як наслiдок, росiйськi вагони працюють на 

територiї України; 

- вiдсутнiсть державної полiтики, щодо стимулювання розвитку вагонобудiвних пiдприємств 

спрямованої на переоснащення виробництва, закупiвлю сучасного високопродуктивного, 

енергозберiгаючого та екологiчно безпечного обладнання; 

- дефiцит оборотних коштiв, пов'язаний, в першу чергу, з недосконалим механiзмом 

вiдшкодування державою податкового кредиту з ПДВ;  

- постiйне зростання цiн на сировину та комплектуючi впливає на зростання собiвартостi готової 

продукцiї i, як наслiдок, сприяє зниженню конкурентоздатностi; 

 - дефiцит висококвалiфiкованих кадрiв; 

- недосконалий механiзм планування та фiнансування довгострокових державних закупiвель; 

- неналежне виконання затвердженого плану закупiвель ПАТ "Українська залiзниця", згiдно 

затвердженої Комплексної програми оновлення залiзничного рухомого складу України до 2020 

року. 

Законодавчi та економiчнi обмеження мають певний вплив на дiяльнiсть пiдприємства. 

Впливають на пiдприємство: 

- змiни законодавства (у вiдношеннi експорту, ПДВ, антидемпiнгових заходiв та iнше); 

- змiни в тарифнiй полiтицi залiзничних адмiнiстрацiй країн СНД; 

- iнфляцiйнi процеси. 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ДП "Стальзавод": 

- полiтична та економiчна нестабiльнiсть в Українi; 

- протекцiонiстська полiтика з боку Росiї (обмеження експорту в Росiю шляхом призупинення 

дiї сертифiкатiв на вагони та введення додаткових зборiв при митному оформленнi продукцiї); 

- вiдсутнiсть попиту та неплатоспроможнiсть бiльшостi вагонобудiвних пiдприємств. 

Збутова та економiчна дiяльнiсть пiдприємства досить сильно залежить вiд законодавчих та 

економiчних обмежень. 
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Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" - низький попит 

на продукцiю. Законодавчi та економiчнi обмеження мають певний вплив на дiяльнiсть ТОВ 

"Торговий Дiм "Днiпровагонмаш". 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього, залежного пiдприємства 

вiдбувається за рахунок отримання грошових коштiв по договорам i контрактам вiд продажу 

продукцiї та надання послуг. Полiпшення показникiв лiквiдностi можливо досягнути шляхом 

зменшення дебiторської заборгованостi. 

Полiтика щодо фiнансування за рахунок власних коштiв своєї дiяльностi спрямована на 

безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробнично-господарської 

дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне 

перерахування платежiв до бюджету, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату 

працi персоналу; досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) ПрАТ "Днiпровагонмаш" на 

кiнець звiтного перiоду складає 806774 тис.грн. з ПДВ, очiкуванi прибутки вiд виконання цих 

договорiв складають - 49992 тис.грн.   

ДП "Стальзавод" та ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" не має укладених договорiв 

(контрактiв), що не виконанi на кiнець звiтного перiоду. 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє, залежне пiдприємства не планують на майбутнiй рiк 

iстотних змiн щодо розширення виробництва та реконструкцiї. 

Подальша дiяльнiсть спрямована на розширення номенклатури випускаємої продукцiї; на пошук 

та освоєння нових ринкiв збуту; на вирiшення питань пiдвищення рiвня виробництва; на 

покращення технiко-економiчних показникiв; на зниження собiвартостi продукцiї; на економiю 

енергоресурсiв, сировини та матерiалiв; на пiдвищення безпеки працi. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Полiтика ПрАТ "Днiпровагонмаш" щодо дослiджень та розробок направлена на постiйну роботу 

по створенню та освоєнню нових прогресивних моделей залiзничного рухомого складу, якi 

вiдповiдають сучасним вимогам, i удосконаленню iснуючих конструкцiй вагонiв. Проводиться 

персональна робота з кожним замовником, впроваджуються iндивiдуальнi технiчнi рiшення при 

розробцi нових конструкцiй вагонiв, проводиться адаптацiя продукцiї до конкретних умов 

експлуатацiї та конкретних вантажiв. 

Всi витрати по створенню та освоєнню нових розробок i удосконаленню iснуючих моделей були 

виконанi за власнi кошти ПрАТ "Днiпровагонмаш" i складають 67,6 тис.грн. На дослiдження 
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кошти не витрачались. 

Протягом 2018 року силами фахiвцiв ДП "Стальзавод" проведенi роботи з вiдпрацьовування 

технологiї виплавки лиття. З метою диверсифiкованостi виробництва розроблено технологiю, 

виготовлено модельне оснащення й отримано дослiдну партiю виливкiв для сiльського 

господарства й машинобудування. 

Проведенi дослiдно - промисловi випробування з наступним впровадженням на кислому процесi 

виплавки сталi: залiзної руди марки МК-1 замiсть окатишiв залiзорудних i брикетiв  

металургiйних МБЖС.  

Дослiдження й розробки з метою пошуку конкурентних переваг i зниження собiвартостi 

проводились силами фахiвцiв пiдприємства без залучення додаткових коштiв. 

Протягом 2018 року ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" не проводило дослiджень та 

розробок. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Динамiка виробництва та реалiзацiї вагонiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за останнi три роки: 

Виробництво вагонiв: 

- 2016 рiк - 402 шт.; 

- 2017 рiк - 870 шт.; 

- 2018 рiк - 2312 шт. 

Реалiзацiя вагонiв: 

- 2016 рiк - 404 шт.; 

- 2017 рiк - 865 шт.; 

- 2018 рiк - 2317 шт. 

Динамiка виробництва та реалiзацiї продукцiї ДП "Стальзавод" за останнi три роки: 

Виробництво: 

- 2016 рiк - 2108 тн; 

- 2017 рiк - 7861 тн; 

- 2018 рiк - 15469 тн. 

Реалiзацiя: 

- 2016 рiк - 2408,18 тн; 

- 2017 рiк - 7173 тн; 

- 2018 рiк - 15096 тн. 

Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього/залежного пiдприємств 

немає. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори акцiонери Акцiонери-юридичнi особи - 9 осiб 

(особи, що володiють 5 i бiльше 

вiдсотками акцiй емiтента: СЕРТАКО 

ЛIМIТЕД (реєстрацiйний код 

НЕ235471),  ТОВ "АЛЬКАНТАРА 

IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код 
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40923255), ТОВ "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код 

41056704) 

Наглядова рада голова наглядової ради 

член наглядової ради 

член наглядової ради 

член наглядової ради 

 

Тегiпко Сергiй Миколайович 

Новiцький Валерiй Георгiйович   

Попенко Сергiй Павлович  

Мандра Сергiй Анатолiйович  

 

Дирекцiя генеральний директор  

член дирекцiї  

член дирекцiї  

член дирекцiї  

член дирекцiї 

 

Корнецький Олег Юрiйович   

Жуков Олександр Вiкторович  

Бабенкова Олеся Олександрiвна  

Моiсєєв Андрiй Юрiйович  

Пуха Нiна Миколаївна 

 

Ревiзiйна комiсiя голова ревiзiйної комiсiї 

член ревiзiйної комiсiї 

член ревiзiйної комiсiї 

 

Гусак Геннадiй Євгенович  

Василюк Зоя Василiвна  

Колiснiченко Наталiя Леонiдiвна 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова наглядової ради (представник акцiонера) 

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

 Тегiпко Сергiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз", 31282490, Президент 

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

 12.12.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Тегiпко С.М. обрано головою наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 12.12.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 32 вiд 12.12.2018 року) строком на 3 роки.  

Тегiпко С.М. загалом перебуває на посадi голови наглядової ради з 26.12.2005 року. 

Тегiпко Сергiй Миколайович є представником акцiонера товариства. 

Тегiпко С.М. виконував функцiї голови наглядової ради протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi.  

Тегiпко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 17.11.2003р. по 22.11.2012р. - президент ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз"; 

- з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - директор Київського представництва ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 
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Тегiпко С.М. обiймає наступну посаду у вiдокремленому пiдроздiлi ПрАТ "Днiпровагонмаш":  

- директор Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш" (iдентифiкацiйний код 

33984377), що знаходиться за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, 

офiс 511. 

 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

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

 Новiцький Валерiй Георгiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз", 31282490, Голова правлiння 

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

 12.12.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Новiцького В.Г. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 12.12.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 32 вiд 12.12.2018 року) строком на 3 роки. 

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

Новiцький Валерiй Георгiйович є представником акцiонера товариства. 

Новiцький В.Г. виконував функцiї члена наглядової ради протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi.  

Новiцький В.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 13.01.2009р. по 22.11.2012р. - голова правлiння ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-

Днiпрометиз"; 

- з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - заступник директора Київського представництва ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"; 

- з 23.11.2012р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Промислова група ТАС". 

Новiцький В.Г. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:  

- директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промислова група ТАС" 

(iдентифiкацiйний код 38440733), що знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, Проспект 

Перемоги, буд. 65; 

- заступник директора Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш" (iдентифiкацiйний 

код 33984377), що знаходиться за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 

30, офiс 511. 

 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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 Попенко Сергiй Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ТОВ "IФГ "ТАС", 25399463, Голова ради директорiв 

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

 12.12.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

  Попенко С.П. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 12.12.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 32 вiд 12.12.2018 року) строком на 3 роки.  

Попенко С.П. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради з 16.05.2011 року. 

Попенко Сергiй Павлович є представником акцiонера товариства. 

Попенко С.П. виконував функцiї члена наглядової ради протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi.  

Попенко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 24 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 26.09.2013р. по теперiшнiй час - голова ради директорiв ТОВ "Група ТАС". 

Попенко С.П. обiймає наступну посаду на iншому пiдприємствi:  

- голова ради директорiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група ТАС", 

iдентифiкацiйний код 38726562), що знаходиться за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, буд. 30. 

 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

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

 Мандра Сергiй Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

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

 ТОВ "Юридична компанiя "Лiгал-Промоушен", 34795469, Заступник директора 

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

 12.12.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Мандру С.А. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 12.12.2018 року 
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(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 32 вiд 12.12.2018 року) строком на 3 роки.  

Мандра С.А. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради з 18.04.2013 року.   

Мандра Сергiй Анатолiйович є представником акцiонера товариства. 

Мандра С.А. виконував функцiї члена наглядової ради протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi.  

Мандра С.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 11.08.2009р. по 07.09.2010р. - заступник директора ТОВ "Юридична компанiя "Лiгал-

Промоушен"; 

- з 08.09.2010р. по теперiшнiй час - начальник юридичного вiддiлу Київського представництва 

ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Мандра С.А. обiймає наступну посаду у вiдокремленому пiдроздiлi ПрАТ "Днiпровагонмаш":  

- начальник юридичного вiддiлу Київського представництва ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

(iдентифiкацiйний код 33984377), що знаходиться за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, буд. 30, офiс 511. 

 

 

1) Посада 

 Генеральний директор ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

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

 Корнецький Олег Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ПАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Тимчасово виконуючий обов'язки  генерального 

директора 

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

 16.03.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 16.03.2018 року наглядовою радою ПАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення (протокол 

засiдання наглядової ради вiд 16.03.2018 року), припинити повноваження генерального 

директора ПАТ "Днiпровагонмаш" Корнецького Олега Юрiйовича у зв'язку з закiнченням 

строку повноважень та обрати генеральним директором ПАТ "Днiпровагонмаш" Корнецького 

Олега Юрiйовича строком на 1 рiк. 

Корнецький О.Ю. загалом перебуває на посадi генерального директора з 17.03.2016 року. 

Корнецький О.Ю. у 2018 роцi отримував винагороду за виконання обов'язкiв генерального 

директора у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з товариством контракту. У натуральнiй 

формi винагороду не отримував.  

Корнецький О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- з 11.10.2006р. по 01.02.2016р. - директор технiчний ПАТ "Днiпровагонмаш";  

- з 02.02.2016р. по 17.03.2016р. - тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ 
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"Днiпровагонмаш"; 

- з 17.03.2016р. по теперiшнiй час - генеральний директор ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Корнецький О.Ю. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член дирекцiї 

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

 Жуков Олександр Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ДП "Ферротранс", 25642707, Головний iнженер 

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

 16.03.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Жукова О.В. обрано членом дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi рiшення 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання наглядової ради  ПАТ 

"Днiпровагонмаш" вiд 16.03.2018 року) строком на 1 рiк. 

Жуков О.В. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 17.03.2017 року. 

Жуков О.В. виконував функцiї члена дирекцiї протягом 2018 року на безоплатнiй основi.  

Жуков О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 14.09.2009р. по 29.01.2015р. - технiчний директор ПАТ "Стаханiвський вагонобудiвний 

завод"; 

- з 04.02.2015р. по 30.06.2016р. - головний iнженер ДП "Ферротранс"; 

- з 05.07.2016р. по теперiшнiй час  - директор технiчний ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Жуков О.В. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член дирекцiї 

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

 Бабенкова Олеся Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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 ДП "Стальзавод", 19309317, Заступник директора з економiки 

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

 16.03.2018, обрано строком на 1 рiк  

9) Опис 

 Бабенкову О.О. обрано членом дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi рiшення 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання наглядової ради  ПАТ 

"Днiпровагонмаш" вiд 16.03.2018 року) строком на 1 рiк. 

Бабенкова О.О. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 16.05.2011 року. 

Бабенкова О.О. виконувала функцiї члена дирекцiї протягом 2018 року на безоплатнiй основi.  

Бабенкова О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 09.08.2003р. по 12.04.2011р. - заступник директора з економiки ДП "Стальзавод"; 

- з 13.04.2011р. по теперiшнiй час - директор з економiки та фiнансiв ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Бабенкова О.О. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член дирекцiї 

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

 Моiсєєв Андрiй Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ПАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу 

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

 16.03.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Моiсєєва А.Ю. обрано членом дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi рiшення 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання наглядової ради  ПАТ 

"Днiпровагонмаш" вiд 16.03.2018 року) строком на 1 рiк. 

Моiсєєв А.Ю. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 15.08.2012 року. 

Моiсєєв А.Ю. виконував функцiї члена дирекцiї протягом 2018 року на безоплатнiй основi.  

Моiсєєв А.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 15.11.2006р. по 09.08.2012р. - начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПАТ 

"Днiпровагонмаш"; 

- з 10.08.2012р. по теперiшнiй час - заступник генерального директора з виробництва ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 

Моiсєєв А.Ю. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 
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 Член дирекцiї - головний бухгалтер 

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

 Пуха Нiна Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 середньо - технiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ВАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Заступник головного бухгалтера 

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

 16.03.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Пуху Н.М. обрано членом дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi рiшення 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання наглядової ради  ПАТ 

"Днiпровагонмаш" вiд 16.03.2018 року) строком на 1 рiк. 

Пуха Н.М. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї з 15.05.2008 року. 

Пуха Н.М. виконувала функцiї члена дирекцiї протягом 2018 року на безоплатнiй основi.  

Пуха Н.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 09.10.2006р. по 11.12.2007р. - заступник головного бухгалтера ВАТ "Днiпровагонмаш"; 

- з 12.12.2007р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Пуха Н.М. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Гусак Геннадiй Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш", 31846008, Директор 

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

 19.04.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Гусака Г.Є. обрано головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 19.04.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 31 вiд 19.04.2018 року) строком на 1 рiк. 

Гусак Г.Є. загалом перебуває на посадi голови ревiзiйної комiсiї з 12.04.2012 року. 
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Гусак Г.Є. виконував функцiї голови ревiзiйної комiсiї протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi.  

Гусак Г.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 18.04.2005р. по 31.12.2012р. - директор ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш"; 

- з 03.01.2013р. по теперiшнiй час - начальник контрольно-ревiзiйного управлiння ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 

Гусак Г.Є. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Колiснiченко Наталiя Леонiдiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш", 31846008, Ревiзор 

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

 19.04.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Колiснiченко Н.Л. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 19.04.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 31 вiд 19.04.2018 року) строком на 1 рiк. 

Колiснiченко Н.Л. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 26.12.2005 року. 

Колiснiченко Н.Л. виконувала функцiї члена ревiзiйної комiсiї протягом 2018 року на 

безоплатнiй основi.  

Колiснiченко Н.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 27 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 01.09.2004р. по 31.12.2012р. - ревiзор ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш"; 

- з 03.01.2013р. по теперiшнiй час - провiдний ревiзор по виробничо-технiчним та економiчним 

питанням контрольно-ревiзiйного управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Колiснiченко Н.Л. не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Василюк Зоя Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 
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 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз", 31282490, Голова правлiння 

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

 19.04.2018, обрано строком на 1 рiк 

9) Опис 

 Василюк З.В. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 19.04.2018 року 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 31 вiд 19.04.2018 року) строком на 1 рiк. 

Василюк З.В. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 28.12.2005 року. 

Василюк З.В. виконувала функцiї члена ревiзiйної комiсiї протягом 2018 року на безоплатнiй 

основi. 

Василюк З.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 40 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- з 23.11.2012р. по 01.10.2014р. - голова правлiння ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-

Днiпрометиз"; 

- з 02.10.2014р. по теперiшнiй час - заступник директора ТОВ "Промислова група "ТАС". 

Василюк З.В. обiймає наступну посаду на iншому пiдприємствi:  

- заступник директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Промислова группа "ТАС" 

(iдентифiкацiйний код 38440733), що знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, Проспект 

Перемоги, б. 65. 

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "Днiпровагонмаш" наступнi: 

- збiльшення обсягiв виробництва i реалiзацiї вагонiв за рахунок: 

- розширення клiєнтської бази та бази фiнансових установ для реалiзацiї спiльної роботи по 

схемi лiзингу, кредиту та iншим схемам фiнансування; 

- участi в тендерах ПАТ "Укрзалiзниця" i ЄБРР на поставку iнновацiйних напiввагонiв; 

- збiльшення кадрового ресурсу на 560 осiб; 

- удосконалення виробничих лiнiй, спрямованих на зниження трудомiсткостi i собiвартостi 

продукцiї, пiдвищення продуктивностi, вдосконалення конструкцiї вагонiв. 

- змiцнення позицiй пiдприємства на зарубiжних ринках, в тому числi на ринках ЄС; 

- подальший розвиток альтернативних напрямкiв дiяльностi: ремонт вагонiв та виробництво 

сiльгосптехнiки. 

Перспективи подальшого розвитку ДП "Стальзавод" наступнi: 

- розширення номенклатури продукцiї, що виготовляється;  

- пошук i освоєння нових ринкiв збуту;  

- пiдвищення рiвня виробництва;  

- полiпшення технiко-економiчних показникiв;  

- зниження собiвартостi продукцi; 

- економiя енергоресурсiв, сировини i матерiалiв;  

- пiдвищення безпеки роботи. 
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Перспективи подальшого розвитку ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш": пошук i освоєння 

нових ринкiв збуту. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Всього в 2018 роцi ПрАТ "Днiпровагонмаш" виготовлено 2312 вагонiв, що в 2,7 рази бiльше, нiж 

в попередньому 2017 роцi. 

Iнтенсивне нарощування обсягiв стало можливим завдяки наступним факторам. 

У 2018 роцi вдалось розширити клiєнтську базу бiльш нiж на 50 клiєнтiв.  

Проводилась робота по збiльшенню виробничих потужностей з випуску напiввагонiв без 

залучення додаткових площ. Придбано унiверсальне оснащення, що дозволяє збiльшити випуск 

з 9 вагонiв до 15 вагонiв на добу. 

Досягнута мета в пiдвищеннi виробничих потужностей по випуску зерновозiв з 2 вагонiв до 4 

вагонiв на добу i зниження його собiвартостi. Для цього було придбано нове обладнання, 

доопрацьовано i модернiзовано технологiчне оснащення, удосконалено конструкцiю вагона, 

освоєнi новi технологiї складання i зварювання, оптимiзован розкрiй металу. 

Заробiтну плату працiвникiв пiдприємства в 2018 роцi збiльшено у вiдповiдностi до законодавчо 

встановленого рiвня мiнiмальної зарплати в Українi, норм i гарантiй Мiжгалузевої тарифної 

угоди на 2016-2020 роки. 

Виробничими i технiчними службами ПрАТ "Днiпровагонмаш" вишукувались можливостi 

перерозподiлу навантажень на заготiвельне i складальне виробництво: залучалось бiльше 

покупних деталей i вузлiв, залучалися послуги стороннiх органiзацiй по зварювальним, 

газорiзальним роботам. 

Середня заробiтна плата одного працiвника в 2018 роцi склала 11 777,4 грн. (2017 рiк - 7 144,8 

грн.) - зростання 65% до рiвня 2017 року. 

Фонд оплати працi за звiтний рiк збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком в 2,3 рази. 

Зростання обсягу продажiв у 2018 роцi у порiвняннi з минулим роком досягло рiвня в 3,3 рази. 

Конструкторською службою товариства ведеться постiйна робота щодо вдосконалення 

конструкцiї вагонiв з метою досягнення показникiв iнновацiйностi, полiпшення технiчних 

показникiв, зниження собiвартостi та експлуатацiйних витрат. 

Поряд з конструкторськими розробками технiчнi служби товариства працюють над 

удосконаленням технологiї виготовлення вагонiв, технологiчної пiдготовки виробництва, що 

забезпечує якiсть продукцiї та пiдвищення її конкурентоспроможностi. 

Перед пiдприємством окремим стратегiчним завданням є органiзацiя капiтального ремонту 

вагонiв по повному циклу. 

Для виконання цього завдання атестованi три ремонтнi дiлянки: 

- дiлянка з ремонту кузова, демонтажу i монтажу вузлiв; 

- дiлянка з ремонту вiзкiв; 

- дiлянка з ремонту гальмiвного обладнання. 

Виготовлено та придбано технологiчне обладнання та оснащення для полiпшення якостi i 

збiльшення пропускної здатностi ремонту. 

Освоєно повузловий деповський ремонт. 

В 2018 роцi силами фахiвцiв ДП "Стальзавод" продовженi роботи з вiдпрацьовування технологiї 

виплавки лиття. 

З метою диверсифiкованостi виробництва розроблено технологiю, виготовлено модельне 

оснащення й отримано дослiдну партiю виливкiв для сiльського господарства й 

машинобудування. 

Проведенi дослiдно-промисловi випробування з наступним впровадженням  на кислому процесi 

виплавки сталi: 

- залiзної руди марки МК-1 замiсть окатишiв залiзорудних i брикетiв металургiйних МБЖС. 
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Як альтернатива використовуваним матерiалам були випробуванi з позитивним ефектом:  

- вуглецевмiсний матерiал марки КУ; 

- коагулятор шлакiв КШ-1; 

- модифiкатор сталi МК-21. 

Розвиток ДП "Стальзавод" в короткостроковому перiодi построєно на основi стратегiчного 

планування, та засновано на аналiзi зовнiшнього середовища з гнучким реагуванням на змiну 

зовнiшнiх умов.  

Рiвень технологiчного розвитку буде змiцнено  використанням сучасних технологiй, що, у свою 

чергу, сприятиме: змiцненню конкурентних переваг виготовляємої продукцiї, диверсифiкацiї 

виробництва, та орiєнтацiї на виробництво рентабельних видiв продукцiї. 

Протягом 2018 року  фахiвцями ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" велась постiйна робота 

по вивченню кон'юнктури споживчого ринку, розроблялись заходи з пiдвищення рiвня продажiв 

з метою збiльшення реалiзацiї  транспортних засобiв, включаючи вагони та iншi види технiки. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiнє/залежне пiдприємство не укладали протягом 2018 року 

деривативiв та не  вчиняли правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Полiтика ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього/залежного пiдприємства в галузi 

управлiння фiнансовими ризиками спрямована на своєчасне виявлення i попередження 

можливих ризикiв з метою мiнiмiзацiї їх негативного впливу на результати фiнансово-

господарської дiяльностi пiдприємств. 

Основними завданнями в управлiннi фiнансовими ризиками є: 

1. Виявлення сфер пiдвищеного ризику фiнансової дiяльностi пiдприємства, якi несуть загрозу 

його фiнансовiй безпецi. 

2. Оцiнка ймовiрностi настання окремих ризикових подiй i пов'язаних з ними можливих 

фiнансових втрат. 

3. Мiнiмiзацiя рiвня фiнансового ризику з найменшим рiвнем прибутковостi фiнансових 

операцiй. 

4. Мiнiмiзацiя можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї. 

5. Розробка системи критерiїв прийняття ризикових рiшень. 

6. Ухвалення ризикових рiшень - як правило, зводиться до двох альтернатив - прийняття 

фiнансового ризику або його уникнення. 

7. Вибiр i реалiзацiя методiв нейтралiзацiї можливих негативних наслiдкiв фiнансових ризикiв. 

Передбачає розробку i здiйснення пiдприємством заходiв по зменшенню ймовiрностi 

виникнення окремих видiв ризикiв i зниження розмiру пов'язаних з ними очiкуваних фiнансових 

втрат.  

8. Монiторинг i контроль фiнансових ризикiв. 

В процесi своєї дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежнє пiдприємство 

стикаються з наступними фiнансовими ризиками: 

- ризик капiталу пiдприємства; 

- валютний ризик; 

- ризик змiни вiдсоткових ставок; 
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- кредитний ризик; 

- ризик лiквiдностi; 

- цiновий ризик. 

Валютний ризик проявляється в недоотриманнi пiдприємством передбачених доходiв в 

результатi безпосереднього впливу змiни обмiнного курсу iноземної валюти, що 

використовується у зовнiшньоекономiчних операцiях пiдприємства, на очiкуванi грошовi потоки 

вiд цих операцiй.  

Ризик змiни вiдсоткових ставок - це змiна процентної ставки за позиковими коштами, що 

виникла внаслiдок змiн в загальнiй системi ринкових процентних ставок, яка може привести до 

вiдхилення економiчних показникiв вiд запланованих. Цей ризик генерується змiною 

кон'юнктури фiнансового ринку, заходами державного регулювання цього ринку, змiною обсягу 

пропозицiї вiльних грошових ресурсiв та iншими аналогiчними факторами. 

Кредитний ризик - це ризик неплатежiв контрагентiв, пов'язаних з погiршенням стану дебiтора, i 

ризик несплати за власними зобов'язаннями, таким чином, цей вид ризику об'єднує в собi як 

невизначенiсть пов'язану з кредиторською, так i з дебiторською заборгованiстю. Управлiння 

кредитним ризиком - полягає в управлiннi дебiторською заборгованiстю шляхом диференцiацiї 

кредитних ризикiв за окремими категорiями з метою вiдповiдної їх профiлактики. 

Ризик лiквiдностi пов'язаний iз можливою нестачею власних активiв пiдприємства для покриття 

наявних зобов'язань. ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежнє пiдприємство  

використовують процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб 

гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. 

Ризик капiталу пiдприємства генерується неефективним фiнансуванням поточних витрат 

пiдприємства, що обумовлює високу питому вагу постiйних витрат в загальнiй їх сумi. 

Протягом 2018 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежнє пiдприємство 

страхування прогнозованих операцiй для хеджування  ризикiв не проводили. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" найбiльш схильне до цiнових ризикiв: 

- ризик пiдвищення цiн на матерiали, комплектуючi вироби та енергоносiї. 

Продукцiя вагонобудування матерiаломiстка (частка матерiальних витрат в собiвартостi складає 

87-90 %). Збiльшення цiн на матерiальнi ресурси на 3-5 % iстотно зменшить прибуток 

пiдприємства.  

- ризик зниження ринкових цiн на вагони. 

Порiг беззбиткової дiяльностi пiдприємства - не менше 100 вагонiв на мiсяць. При зниженнi 

ринкових цiн на вагони на 3-5 % пiдприємство має високий ризик перейти до категорiї 

збиткових. 

ДП "Стальзавод" також схильно до цiнових  ризикiв. 

Кредитний ризик (товарна дебiторська заборгованiсть): 

Товарна дебiторська заборгованiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш"  на 31.12.2018 року сформована за 

основною дiяльнiстю пiдприємства. Основними товарними дебiторами на 31.12.2018 року були 

замовники вагонiв, яким продукцiя вiдвантажувалася у груднi та згiдно за умовами договорiв 

оплачена в сiчнi 2019 року. Полiтика ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього пiдприємства 

у вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi полягає у систематичнiй роботi з дебiторами, 

яка включає аналiз платоспроможностi, контроль строкiв погашення, хеджування сумнiвної 

заборгованостi шляхом створення резерву сумнiвних боргiв. 

Ризик лiквiдностi: 

Поточнi зобов'язання ПрАТ "Днiпровагонмаш" складають 19 % пасиву - сформованi, в 

основному, авансами отриманими, торгiвельною та бюджетною кредиторською заборгованiстю. 
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Поточна дiяльнiсть пiдприємства на 82 % фiнансується за рахунок власного капiталу (прибутку). 

Решта - за рахунок отриманих авансiв i кредиторської заборгованостi. Це свiдчить про високу 

лiквiднiсть дiяльностi. 

Баланс пiдприємства абсолютно лiквiдний - ПрАТ "Днiпровагонмаш" має можливiсть за 

рахунок наявних грошових коштiв та за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами 

погасити всю суму своїх поточних зобов'язань. 

Баланс ДП "Стальзавод" також лiквiдний. 

Ризик капiталу: 

Вiдповiдно до даних наведених в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє 

пiдприємство фiнансово не залежать вiд залучених коштiв. 

Валютний ризик: 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє пiдприємство намагаються зменшити вплив такого 

ризику за допомогою пiдтримання монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi на тому 

самому (бiльш або менш постiйному) рiвнi. У 2018 роцi ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його 

дочiрнє пiдприємство не здiйснювали операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з 

iноземною валютою. 

Ризик змiни вiдсоткових ставок: 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє пiдприємство не використовує будь-яких похiдних 

фiнансових iнструментiв для управлiння своїми ризиками змiни вiдсоткових ставок, оскiльки усi 

фiнансовi активи та зобов'язання ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнього пiдприємства 

мають фiксованi ставки. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не має власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
В своїй дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" керується "Принципами корпоративного 

управлiння", затвердженими рiшенням НКЦПФР N 955 вiд 22.07.2014 року. У публiчному 

доступi знаходяться на сайтi Верховної Ради України: 

www.zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" застосовує практику корпоративного управлiння в межах вимог 

визначених законодавством. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не вiдхиляється вiд положень "Принципiв корпоративного 

управлiння", затверджених рiшенням НКЦПФР N 955 вiд 22.07.2014 року. 
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2018 

Кворум зборів 85,2474 

Опис  Кворум загальних зборiв визначався вiд голосуючих акцiй з урахуванням 

обмежень щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента, передбачених абзацом другим пункту 10 

роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України". 

 

19.04.2018 року вiдбулись рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш" з наступним порядком денним: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 

2. Затвердження регламенту проведення  загальних зборiв акцiонерiв.  

3. Розгляд  звiту дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та визначення 

основних напрямiв дiяльностi  товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту. 

4. Розгляд звiту директора ДП "Стальзавод" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнього пiдприємства за 2017 рiк та 

визначення основних напрямiв дiяльностi  ДП "Стальзавод" на 2018 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

5. Розгляд звiту наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк та 

кошторису наглядової ради  на 2018 рiк. Затвердження заходiв за 

результатами  розгляду звiту.   

6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш"  за 2017 рiк  та 

кошторису ревiзiйної комiсiї на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

їх розгляду.  

7. Розгляд та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї,  висновкiв 

зовнiшнього аудитора, рiчних звiтiв, рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 

"Днiпровагонмаш" та   ДП "Стальзавод" за 2017 рiк.  

8. Затвердження порядку розподiлу консолiдованого прибутку ПАТ 

"Днiпровагонмаш" за пiдсумками роботи у 2017 роцi.  Прийняття рiшення 

про виплату рiчних дивiдендiв за 2017 рiк, затвердження їх розмiру та 

способу виплати. 

9. Затвердження порядку розподiлу консолiдованого нерозподiленого 

прибутку ПАТ "Днiпровагонмаш" минулих рокiв. Прийняття рiшення про 

виплату  дивiдендiв за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 роки, затвердження їх 

розмiру та способу виплати. 

10. Про змiну типу ПАТ "Днiпровагонмаш". 

11. Про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства 

"Днiпровагонмаш" на Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш". 

12. Про змiну найменування Металургiйного пiдприємства 

"Днiпродзержинський сталеливарний завод", дочiрнє пiдприємство 

Публiчного акцiонерного товариства  "Днiпровагонмаш"  на Дочiрнє 

пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод". 

13. Про змiну органу управлiння ДП "Стальзавод". 

14. Про змiну найменування Київського представництва Публiчного 
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акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш" на Київське представництво 

Приватного акцiонерного товариства  "Днiпровагонмаш". 

15. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ "Днiпровагонмаш". 

16. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод". 

17. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дiм 

"Днiпровагонмаш". 

18. Про вiдмiну дiючого Положення про Київське представництво ПАТ 

"Днiпровагонмаш" та затвердження нового Положення про Київське 

представництво ПрАТ "Днiпровагонмаш".  

19. Про вiдмiну дiючих положень, що регламентують внутрiшню 

дiяльнiсть ПАТ "Днiпровагонмаш", а саме: Положення про загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПАТ "Днiпровагонмаш" та 

затвердження нових положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть 

ПрАТ "Днiпровагонмаш", а саме: Положення про загальнi збори акцiонерiв 

ПрАТ "Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

20. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови  та членiв 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш". 

21. Обрання  членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

22. Обрання голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш", 

затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що 

укладатимуться з головою та  членами наглядової ради, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв  з головою та  членами наглядової ради. 

23. Прийняття рiшення про припинення повноважень  голови  та членiв 

ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш". 

24. Обрання  членiв ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

25. Обрання  голови  ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "Днiпровагонмаш",  

затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що 

укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв  з головою та  членами ревiзiйної комiсiї. 

26. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятись ПрАТ "Днiпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", протягом 

не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 

27. Про обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання протоколу 

загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо включення нових питань та проектiв 

рiшень до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш" не надходило. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi 

наступнi рiшення. 

 

По першому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - обрати  

лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш" у 
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складi семи осiб: голова  лiчильної комiсiї - Iвашина Н.Б.; члени лiчильної 

комiсiї: Калашнiк С.В., Перекопська К.В., Пономаренко Н.П.,  Плюта В.Г.,  

Тюрiна Г.В., Якушенко М.Ю. Вважати повноваження голови та членiв 

лiчильної комiсiї такими, що втратять чиннiсть та припиненi  з моменту 

закриття  загальних зборiв акцiонерiв ПАТ  "Днiпровагонмаш", що 

вiдбулись 19.04.2018 року. Результати голосування: "За" - 14102323 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По другому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По третьому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - роботу 

дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" в 2017 роцi визнати задовiльною. 

Затвердити рiчний звiт дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та основнi 

напрямки дiяльностi товариства на 2018 рiк. Результати голосування: "За" - 

14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По четвертому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

роботу директора ДП "Стальзавод" в 2017 роцi визнати задовiльною. 

Затвердити рiчний звiт директора ДП "Стальзавод" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнього пiдприємства за 2017 рiк та 

основнi напрямки дiяльностi ДП "Стальзавод" на 2018 рiк.  Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По п'ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - роботу 

наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" в 2017 роцi визнати задовiльною. 

Затвердити звiт наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк без 

зауважень  та додаткових заходiв за результатами його розгляду.   

Затвердити кошторис  наглядової ради товариства на 2018 рiк. Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

  

По шостому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - роботу 

ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" в 2017 роцi визнати 

задовiльною. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" за 

2017 рiк та кошторис ревiзiйної комiсiї товариства на 2018 рiк. Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По сьомому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

затвердити висновок ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансової  звiтностi ПАТ 

"Днiпровагонмаш" за 2017 рiк. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї по 

результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансової  

звiтностi ДП "Стальзавод" за 2017 рiк. Затвердити аудиторський висновок  

наданий ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР", щодо консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк, без зауважень  та 

додаткових заходiв за результатами його розгляду. Затвердити рiчний звiт 

та рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "Днiпровагонмаш"  за 2017 рiк. 
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Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть  ДП "Стальзавод" за 

2017 рiк. Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, 

"Утримались" - 0.  

 

По восьмому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

затвердити консолiдований чистий фiнансовий результат прибуток ПАТ 

"Днiпровагонмаш", одержаний за 2017  рiк, в розмiрi 48983 тис. грн. 

Затвердити чистий фiнансовий результат  прибуток ДП "Стальзавод", 

одержаний  за 2017 рiк, в розмiрi 46093 тис. грн. Прибуток   ДП 

"Стальзавод" вiд участi в капiталi  за 2017 рiк в розмiрi 46093 тис. грн. не 

перераховувати ПАТ "Днiпровагонмаш", вiдобразив  у балансi ДП 

"Стальзавод", як нерозподiлений прибуток.  Залишити нерозподiленим 

прибуток ПАТ "Днiпровагонмаш", одержаний за 2017  рiк,  в розмiрi 3073 

тис. грн., вiдобразив  у балансi ПАТ "Днiпровагонмаш", як нерозподiлений 

прибуток. Рiчнi дивiденди за  результатами  дiяльностi ПАТ 

"Днiпровагонмаш" за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати. 

Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" 

- 0.  

 

По дев'ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

залишити нерозподiленим  консолiдований нерозподiлений прибуток ПАТ 

"Днiпровагонмаш"  минулих рокiв, що станом на 31.12.2017 року складає 

1490833 тис. грн. Дивiденди за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 роки з 

консолiдованого нерозподiленого  прибутку ПАТ "Днiпровагонмаш"  не 

нараховувати та не виплачувати. Рiшення про затвердження порядку 

розподiлу консолiдованого нерозподiленого прибутку ПАТ 

"Днiпровагонмаш" минулих рокiв та про виплату дивiдендiв за 2008, 2011, 

2012, 2013, 2016 роки повторно розглянути, в майбутньому, на загальних 

зборах акцiонерiв товариства. Результати голосування: "За" - 14102323 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По десятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - змiнити 

тип Публiчного акцiонерного товариства  "Днiпровагонмаш" з публiчного 

акцiонерного товариства  на приватне акцiонерне товариство Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По одинадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

змiнити найменування Публiчного акцiонерного товариства 

"Днiпровагонмаш" на Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 

(скорочене найменування - ПрАТ "Днiпровагонмаш"). Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По дванадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

змiнити найменування Металургiйного пiдприємства 

"Днiпродзержинський сталеливарний завод", дочiрнє пiдприємство 

Публiчного акцiонерного товариства  "Днiпровагонмаш"  на Дочiрнє 

пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод" (скорочене 

найменування - ДП "Стальзавод"). Результати голосування: "За" - 14102323 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0. 
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По тринадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

змiнити виконавчий орган управлiння ДП "Стальзавод" шляхом 

вiдкликання одноособового виконавчого органу "Директора" та утворення 

колегiального виконавчого органу "Дирекцiя". Результати голосування: 

"За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення  - 

змiнити найменування Київського представництва Публiчного 

акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш" на Київське представництво 

Приватного акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш" (скорочене 

найменування - Представництво ПрАТ "Днiпровагонмаш"). Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По п'ятнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту ПАТ 

"Днiпровагонмаш", якi, зокрема, передбачають приведення окремих 

положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi 

України, змiну типу та найменування товариства, шляхом викладення 

Статуту в новiй редакцiї. Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По шiстнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту ДП "Стальзавод", 

якi, зокрема, передбачають змiну найменування та  органу управлiння 

пiдприємства,   шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Результати 

голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По сiмнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

змiни та доповнення до  Статуту ТОВ "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" не 

вносити. Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, 

"Утримались" - 0. 

 

По вiсiмнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

вiдмiнити  дiюче Положення про Київське представництво ПАТ 

"Днiпровагонмаш". Вважати, що Положення про Київське представництво 

ПАТ "Днiпровагонмаш" втрачає чиннiсть з дати державної реєстрацiї нової 

редакцiї Статуту  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Затвердити нове Положення 

про Київське представництво ПрАТ "Днiпровагонмаш". Доручити головi 

та секретарю загальних зборiв пiдписати нове Положення про Київське 

представництво ПрАТ "Днiпровагонмаш". Вважати, що Положення про 

Київське представництво ПрАТ "Днiпровагонмаш" набуде чинностi з дати 

державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту  ПрАТ "Днiпровагонмаш".  

Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" 

- 0. 

 

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

вiдмiнити  дiючi положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть  

ПАТ "Днiпровагонмаш", а саме: Положення про загальнi збори акцiонерiв 

ПАТ "Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ 
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"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПАТ "Днiпровагонмаш". 

Вважати, що Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПАТ "Днiпровагонмаш" 

втрачають чиннiсть з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

ПрАТ "Днiпровагонмаш". Затвердити новi положення, що регламентують 

внутрiшню дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш", а саме: Положення про 

загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", Положення про 

наглядову раду ПрАТ "Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну 

комiсiю ПрАТ "Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Доручити головi та секретарю загальних зборiв 

пiдписати Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Вважати, що Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", Положення про дирекцiю ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

набудуть чинностi з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

ПрАТ "Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По двадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - у 

зв'язку з закiнченням строку повноважень припинити повноваження 

голови наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко С.М. та членiв 

наглядової ради: Новiцького В.Г., Попенко С.П., Мандри С.А., Бiлонога 

О.В. Вважати повноваження голови та членiв наглядової ради ПАТ 

"Днiпровагонмаш" такими, що втрачають чиннiсть та припиненi з дати 

державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" 

- 0. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

обрати  наглядову раду ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi чотирьох осiб 

строком на три роки з запропонованих кандидатiв: Тегiпко С.М., 

Новiцький В.Г., Попенко С.П., Мандра С.А. Результати голосування: за 

обрання Тегiпко С.М. - 14102323 голоси; за обрання Новiцького В.Г. - 

14102323 голоси; за обрання Попенко С.П. - 14102323 голоси; за обрання 

Мандри С.А. - 14102323 голоси. За результатами голосування до складу 

наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" обрано: Тегiпко С.М., 

Новiцького В.Г., Попенко С.П., Мандру С.А.  

 

По двадцять другому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

обрати на посаду голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко 

С.М. строком на три роки. Вважати повноваження обраних голови та 

членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" такими, що набудуть 

чинностi з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ 
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"Днiпровагонмаш" здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. 

Затвердити умови договорiв мiж ПрАТ "Днiпровагонмаш" та обраними 

головою та членами наглядової ради. Доручити генеральному директору 

ПрАТ "Днiпровагонмаш"  пiдписати вiд iменi Товариства  договори з 

обраними головою та членами наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" 

- 0. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення 

- у зв'язку з закiнченням строку повноважень припинити повноваження  

голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш": голови 

ревiзiйної комiсiї - Гусака Г.Є., членiв ревiзiйної комiсiї: Василюк З.В.,  

Колiснiченко Н.Л. Вважати повноваження голови та членiв ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" такими, що втрачають чиннiсть та 

припиненi з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного зборiв прийнято 

рiшення - обрати  ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi 

трьох осiб строком на один рiк з запропонованих кандидатiв: Гусак Г.Є., 

Василюк З.В., Колiснiченко Н.Л. Результати голосування: за обрання 

Гусака Г.Є. - 14102323 голоси; за обрання Василюк З.В. - 14102323 голоси; 

за обрання Колiснiченко Н.Л. - 14102323 голоси. За результатами 

голосування до складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" обрано: 

Гусака Г.Є., Василюк З.В., Колiснiченко Н.Л.  

 

По двадцять п'ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

обрати на посаду голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Гусака 

Г.Є. строком на один рiк. Вважати повноваження обраних голови та членiв 

ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  такими, що набудуть чинностi 

з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Встановити, що голова та члени ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй 

основi. Затвердити умови договорiв мiж ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 

обраними головою та членами ревiзiйної комiсiї. Доручити генеральному 

директору ПрАТ "Днiпровагонмаш" пiдписати вiд iменi Товариства  

договори з обраними головою та членами ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

попередньо надати згоду на  вчинення ПрАТ "Днiпровагонмаш" наступних 

значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi 

активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, 

якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з 

дати прийняття цього рiшення: 

- правочинiв, направлених на отримання та надання товариством грошових 

коштiв (договори позики, кредитнi договори),  гранична сукупна вартiсть 

яких не повинна перевищувати 900000000,0 гривень, або їх еквiвалент в 
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iноземнiй валютi;  

- правочинiв, направлених на забезпечення виконання зобов'язань 

товариства та будь-яких третiх осiб (договори гарантiї, поруки, 

застави/iпотеки) гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 

1800000000,0 гривень, або їх еквiвалент в iноземнiй валютi;  

- правочинiв, направлених на реалiзацiю товариством готової продукцiї, 

гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати  5000000000,0 

гривень; 

- правочинiв, направлених на придбання оборотних засобiв, гранична 

сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати  5000000000,0 гривень; 

- правочинiв, направлених на придбання товариством електроенергiї, 

гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати  500000000,0 

гривень. 

Надати повноваження наглядовiй радi ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийняти 

остаточне рiшення щодо вчинення  значних правочинiв, зазначених у 

цьому пунктi, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв 

згiдно з даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 

"Днiпровагонмаш". 

Попередньо надати згоду на  вчинення ДП "Стальзавод" наступних 

значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв, 

згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ДП "Стальзавод", якi 

можуть вчинятися пiдприємством протягом не бiльш як одного року з дати 

прийняття цього рiшення: 

- правочинiв, направлених на реалiзацiю пiдприємством готової продукцiї, 

гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати  1000000000,0 

гривень; 

- правочинiв, направлених на придбання пiдприємством природного газу 

та електроенергiї, гранична сукупна вартiсть яких не повинна 

перевищувати   

1000000000,0 гривень. 

Надати повноваження наглядовiй радi ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийняти 

остаточне рiшення щодо вчинення  значних правочинiв, зазначених у 

цьому пунктi, вартiсть яких перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв згiдно 

з даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi ДП "Стальзавод". 

Результати голосування: "За" - 14102323 голоси, "Проти" - 0, "Утримались" 

- 0. 

 

По двадцять сьомому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

уповноважити голову загальних  зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш", секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш" та генерального директора ПАТ "Днiпровагонмаш" 

пiдписати Протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", 

що вiдбулись 19.04.2018 року Результати голосування: "За" - 14102323 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 12.12.2018 

Кворум зборів 76,2392 
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Опис 12.12.2018 року вiдбулись позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" з наступним порядком денним: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 

2. Затвердження регламенту проведення  загальних зборiв акцiонерiв.  

3. Про внесення змiн до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш", якi вiдбулись 12.04.2012 року, з питання: 

"Затвердження порядку розподiлу консолiдованого прибутку  

ПАТ "Днiпровагонмаш" за пiдсумками роботи у 2011 роцi". 

4. Затвердження порядку розподiлу консолiдованого нерозподiленого 

прибутку ПрАТ "Днiпровагонмаш" минулих рокiв. Прийняття рiшення про 

виплату  дивiдендiв за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки, 

затвердження їх розмiру та способу виплати. 

5. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень голови  та 

членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

6. Обрання  членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

7. Обрання голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш", 

затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що 

укладатимуться з головою та  членами наглядової ради, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв  з головою та  членами наглядової ради. 

8. Про обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання протоколу 

загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

скликались наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" з власної 

iнiцiативи. 

Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо включення нових питань та проектiв 

рiшень до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" не надходило. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi 

наступнi рiшення. 

 

По першому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - обрати  

лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" у 

складi семи осiб: голова  лiчильної комiсiї - Iвашина Н.Б.; члени лiчильної 

комiсiї: Калашнiк С.В., Перекопська К.В., Пономаренко Н.П.,  Плюта В.Г.,  

Тюрiна Г.В., Якушенко М.Ю. Вважати повноваження голови та членiв 

лiчильної комiсiї такими, що втратять чиннiсть та припиненi  з моменту 

закриття  загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ  "Днiпровагонмаш", що 

вiдбулись 12.12.2018 року. Результати голосування: "За" - 12683003 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По другому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 12683003 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По третьому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - у зв'язку 
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з вiдсутнiстю необхiдностi у товариства в поповненнi власних обiгових 

коштiв, скоригувати  порядок розподiлу консолiдованого прибутку   за 

2011 рiк, а саме грошовi кошти, що були направленi  на поповнення 

власних обiгових коштiв в сумi 329131,3 тис. грн. залишити як 

нерозподiлений прибуток. Результати голосування: "За" - 12683003 голоси, 

"Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По четвертому питанню порядку денного зборiв не прийнято рiшення - 

затвердити наступний порядок розподiлу консолiдованого нерозподiленого 

прибутку ПрАТ "Днiпровагонмаш"  минулих рокiв, що станом на 

31.12.2017 року складає 1490310 тис. грн.:  на виплату дивiдендiв за 2008 

рiк  - 7985184 грн.; на виплату дивiдендiв за 2011 рiк  - 168354296 грн.; на 

виплату дивiдендiв за 2012 рiк  - 784877044 грн.;  на виплату дивiдендiв за 

2013 рiк  - 24953700 грн.;  на виплату дивiдендiв за 2016 рiк  - 4491666 грн.; 

на виплату дивiдендiв за 2017 рiк  - 2994444 грн.;  решту прибутку 

залишити нерозподiленою. Виплатити з консолiдованого нерозподiленого 

прибутку ПрАТ "Днiпровагонмаш"  минулих рокiв: дивiденди за 2008 рiк  

у розмiрi 0,48  грн.  на одну акцiю; дивiденди за 2011 рiк  у розмiрi 10,12  

грн.  на одну акцiю; дивiденди за 2012 рiк  у розмiрi 47,18  грн.  на одну 

акцiю; дивiденди за 2013 рiк  у розмiрi 1,50  грн.  на одну акцiю; дивiденди 

за 2016 рiк  у розмiрi 0,27  грн.  на одну акцiю; дивiденди за 2017 рiк  у 

розмiрi 0,18  грн.  на одну акцiю. Виплатити дивiденди за  2008, 2011, 2012, 

2013, 2016, 2017 роки безпосередньо акцiонерам. Поштовi витрати та 

комiсiю банку за перерахування дивiдендiв  акцiонерам - фiзичним особам 

покласти на акцiонерiв. Результати голосування: "За" - 4564088 голосiв, 

"Проти" - 8118915 голосiв, "Утримались" - 0.  

 

По п'ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

припинити достроково повноваження  голови та членiв наглядової ради 

ПрАТ "Днiпровагонмаш": голови наглядової ради - Тегiпко С.М.; членiв 

наглядової ради: Новiцького В.Г., Попенко С.П., Мандри С.А. Вважати 

повноваження голови та членiв наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

такими, що втрачають чиннiсть та припиненi з моменту складання 

протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з даного 

питання. Результати голосування: "За" - 12683003 голоси, "Проти" - 0, 

"Утримались" - 0. 

 

По шостому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - обрати  

наглядову раду ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi чотирьох осiб строком 

на три роки з запропонованих кандидатiв: Тегiпко С.М. (представник 

акцiонера - ПВНЗIФ "Новий" ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"); 

Новiцький В.Г. (представник акцiонера - ПВНЗIФ "Новий" ТОВ "ТАС 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"); Попенко С.П. (представник акцiонера - 

ПВНЗIФ "Новий" ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"); Мандра С.А. 

(представник акцiонера ПВНЗIФ "Новий" ТОВ "ТАС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ"). Результати голосування: за обрання Тегiпко С.М. - 

12683003 голоси; за обрання Новiцького В.Г. - 12683003 голоси; за обрання 

Попенко С.П. - 12683003 голоси; за обрання Мандри С.А. - 12683003 

голоси. За результатами голосування до складу наглядової ради ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" обрано: Тегiпко С.М., Новiцького В.Г., Попенко С.П., 
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Мандру С.А. 

 

По сьомому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - обрати 

на посаду голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" Тегiпко С.М. 

строком на три роки. Вважати повноваження обраних голови та членiв 

наглядової ради  ПрАТ "Днiпровагонмаш" такими, що набудуть чинностi з 

моменту складання протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки 

голосування з даного питання.  Встановити, що голова та члени наглядової 

ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" здiйснюють свої повноваження на 

безоплатнiй основi. Затвердити умови договорiв мiж ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" та обраними головою та членами наглядової ради.  

Доручити генеральному директору ПрАТ "Днiпровагонмаш"  пiдписати вiд 

iменi товариства  договори з обраними головою та членами наглядової 

ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". Результати голосування: "За" - 12683003 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0.  

 

По восьмому питанню порядку денного зборiв прийнято рiшення - 

уповноважити голову загальних  зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" та генерального директора ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

пiдписати Протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", 

що вiдбулись 12.12.2018 року. Результати голосування: "За" - 12683003 

голоси, "Проти" - 0, "Утримались" - 0. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 
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Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

Нi 

Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", що 

скликались на 19.04.2018 року, були проведенi 19.04.2018 року.  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: В 2018 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

скликались на 12.12.2018 року та були проведенi 12.12.2018 року. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 
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членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" комiтетiв не створено. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Тегiпко Сергiй 

Миколайович 

Голова наглядової ради  X 

Опис: д/н 

Новiцький Валерiй 

Георгiйович 

Член наглядової ради  X 

Опис: д/н 

Попенко Сергiй Павлович Член наглядової ради  X 

Опис: д/н 

Мандра Сергiй 

Анатолiйович 

Член наглядової ради  X 

Опис: Iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. 

 

У звiтному перiодi наглядова рада товариства здiйснювала 

повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

товариства та рiшеннями загальних зборiв товариства, керуючись 

вимогами чинного законодавства України. 

До повноважень члена наглядової ради належить вирiшення на 

засiданнях наглядової ради питань щодо проведення рiчних або 

позачергових загальних зборiв, пiдготовка проекту порядку 

денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку 

денного; обрання та припинення повноважень генерального 

директора i членiв дирекцiї товариства; вирiшення питань про 

участь товариства та його дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах чи iнших об'єднаннях; прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартiсть майна або робiт, послуг, що є його предметом, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi товариства; прийняття рiшення про надання 

згоди на  вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю; обрання та 
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припинення повноважень керiвникiв i членiв дирекцiї дочiрнiх 

пiдприємств; вирiшення iнших питань, передбачених статутом 

товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою 

рiшеннями загальних зборiв. 

Член наглядової ради має право: вносити пропозицiї на розгляд 

наглядової ради; брати участь у пiдготовцi проектiв внутрiшнiх 

нормативних документiв товариства; на пiдставi рiшення 

наглядової ради або за письмовим дорученням голови наглядової 

ради вимагати та отримувати вiд членiв дирекцiї, а також вiд 

iнших посадових осiб товариства у будь-якому виглядi будь-яку 

iнформацiю, що стосується усiх питань дiяльностi товариства, у 

тому числi i таку, яка є конфiденцiйною або мiстить комерцiйну 

таємницю. 

Член наглядової ради зобов'язаний: дiяти в iнтересах товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 

керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством України; 

виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та 

наглядовою радою товариства; особисто брати участь у 

засiданнях наглядової ради; дотримуватись встановлених у 

товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв; 

дотримуватись встановленої у товариствi iнформацiйної 

полiтики; своєчасно надавати загальним зборам повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства. 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Днiпровагонмаш" голова та члени 

наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення 

загальних зборiв акцiонерiв товариства строком на 3 роки.  

Протягом 2018 року припинення повноважень та обрання голови 

i членiв наглядової ради вiдбувалось двiчi. 

Так, 19.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв 

товариства були прийнятi рiшення: 

- у зв'язку з закiнченням строку повноважень припинити 

повноваження  голови та членiв наглядової ради ПАТ 

"Днiпровагонмаш": голови наглядової ради - Тегiпко Сергiя 

Миколайовича; членiв наглядової ради: Новiцького Валерiя 

Георгiйовича, Попенко Сергiя Павловича, Мандри Сергiя 

Анатолiйовича, Бiлонога Олексiя Вiкторовича; 

- обрати  наглядову раду ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi 

чотирьох осiб строком на три роки: Тегiпко Сергiй Миколайович 

- голова наглядової ради; Новiцький Валерiй Георгiйович - член 

наглядової ради; Попенко Сергiй Павлович - член наглядової 

ради; Мандра Сергiй Анатолiйович - член наглядової ради. 

У зв'язку iз втратою головою та членами наглядової ради статусу 

акцiонерiв 12.12.2018 року позачерговими загальними зборами 

акцiонерiв товариства прийнятi рiшення: 

- припинити достроково повноваження  голови та членiв 

наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": голови наглядової 

ради - Тегiпко Сергiя Миколайовича; членiв наглядової ради: 

Новiцького Валерiя Георгiйовича, Попенко Сергiя Павловича, 

Мандри Сергiя Анатолiйовича; 

- обрати  наглядову раду ПрАТ "Днiпровагонмаш" у кiлькостi 
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чотирьох осiб строком на три роки: Тегiпко Сергiй Миколайович 

- голова наглядової ради (представник акцiонера); Новiцький 

Валерiй Георгiйович - член наглядової ради (представник 

акцiонера); Попенко Сергiй Павлович - член наглядової ради 

(представник акцiонера); Мандра Сергiй Анатолiйович - член 

наглядової ради (представник акцiонера). 

Протягом 2018 року комiтети у складi наглядової ради не 

створювались та незалежнi директори до складу наглядової ради 

не обирались. 

Протягом 2018 року засiдання наглядової ради проводились у 

разi необхiдностi. 

Всi прийнятi рiшення оформлювались протоколами засiдання 

наглядової ради. Протоколи засiдань наглядової ради були 

пiдписанi всiма членами наглядової ради.  

Рiшення на засiданнях приймались шляхом голосування. 

Рiшення наглядової ради приймались простою бiльшiстю голосiв 

членiв наглядової ради, якi брали участь у засiданнях та мали 

право голосу. У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв 

наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови 

наглядової ради був вирiшальним. 

 Протягом звiтного перiоду жодного рiшення наглядової ради не 

було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не 

вiдповiдає чинному законодавству України, Статуту та 

внутрiшнiм документам товариства.  

Наглядова рада ПрАТ "Днiпровагонмаш" проводила щорiчну 

оцiнку своєї дiяльностi в цiлому та кожного члена окремо. 

В ходi проведеної оцiнки дiяльностi наглядової ради 

встановлено, що: 

- кiлькiсний склад, порядок обрання й припинення повноважень 

голови наглядової ради та членiв наглядової ради вiдповiдає 

вимогам законодавства; 

- у товариствi є в наявностi Положення про наглядову раду, що 

визначає порядок її дiяльностi, яким керуються члени наглядової 

ради в органiзацiї своєї роботи; 

- дiяльнiсть наглядової ради ефективна у виконаннi поставлених 

задач, досягненнi довгострокових планiв та обранiй стратегiї. 

В ходi оцiнки дiяльностi кожного члена наглядової ради 

встановлено наступне: 

- кожний член наглядової ради має достатнiй професiйний рiвень 

та бездоганну дiлову репутацiю; 

- 100 % участь всiх членiв наглядової ради у засiданнях 

наглядової ради та високий рiвень пiдготовки до них; 

- неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма членами 

наглядової ради; 

- ефективне виконання постiйних i тимчасових обов'язкiв та 

функцiй членами наглядової ради; 

- дотримання внутрiшнiх положень i статуту товариства; 

- дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв товариства. 
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член наглядової ради для виконання своїх обов'язкiв повинен 

мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, 

включаючи: вищу освiту; досвiд роботи не менше 5-ти рокiв (в 

тому числi на керiвних посадах у якостi керiвника або 

заступника керiвника не менше 3-х рокiв); бездоганну 

репутацiю; високий рiвень комунiкацiйних та особистих 

якостей; достатньо часу для виконання функцiй, покладених на 

нього.  

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом 2018 року було проведено 137 засiдань наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

Загальний опис прийнятих на них рiшень: 

- погоджено укладання ПрАТ "Днiпровагонмаш" правочинiв  (договорiв, додаткових угод та 

специфiкацiй до них) на суму, яка  перевищує  10 000 000  гривень 00 копiйок -  прийнято 36 

рiшень; 

- погоджено укладання ДП "Стальзавод" правочинiв  (договорiв, додаткових угод та 

специфiкацiй до них) на суму, яка  перевищує  10 000  000 гривень 00 копiйок - прийнято 1 

рiшення; 

- прийнятi рiшення про укладання договорiв оренди  - 21 рiшення; 

- прийнятi рiшення про продаж транспортних засобiв -  7 рiшень; 

- прийнято рiшення про списання транспортних засобiв -  1 рiшення; 

- прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартiсть якого, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за даними останньої рiчної 
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фiнансової звiтностi товариства - 1 рiшення; 

- прийнятi рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких, 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi товариства - 13 рiшень; 

- прийнято рiшення звiльнити директора ДП "Стальзавод" з посади у зв'язку з закiнченням 

строку повноважень та призначити директора ДП "Стальзавод" строком на 1 рiк -  1 рiшення;  

- прийнятi рiшення з органiзацiйних питань скликання та проведення рiчних та позачергових 

загальних зборiв товариства -  8 рiшень; 

- прийнятi рiшення про укладання ДП "Стальзавод" договорiв про надання поворотної 

(строкової) безвiдсоткової фiнансової допомоги - 3 рiшення; 

- прийнятi рiшення про внесення змiн до органiзацiйної структури управлiння ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" - 6 рiшень; 

- прийнято рiшення про обрання  аудитора для проведення наглядового аудиту за 

сертифiкованим зварювальним виробництвом пiдприємства, щодо пiдтвердження його 

вiдповiдностi стосовно вимог стандарту ISO 3834-2:2005 - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення припинити повноваження генерального директора та членiв дирекцiї ПАТ 

"Днiпровагонмаш" у зв'язку з закiнченням строку повноважень та обрати генерального 

директора та членiв дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш" строком на 1 рiк - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення прийняти до вiдома iнформацiю стосовно рiчної бухгалтерської звiтностi 

ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк та  аудиторського висновку  ТОВ Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк. 

Запропонувати на розгляд рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш"  

аудиторський висновок  наданий ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" щодо консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк та рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ 

"Днiпровагонмаш" за 2017 рiк - 1 рiшення; 

- затверджено ринкову вартiсть акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш" та цiну викупу акцiй ПАТ 

"Днiпровагонмаш" у акцiонерiв, якi будуть мати право вимагати здiйснення обов'язкового 

викупу належних їм акцiй, пiсля проведення 19.04.2018 року рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "Днiпровагонмаш" - 1 рiшення; 

- затверджено рiчну iнформацiю ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк,  яка буде розкриватись на 

фондовому ринку - 1 рiшення; 

- прийнятi рiшення про укладання ПрАТ "Днiпровагонмаш" договорiв про надання поворотної 

(строкової) безвiдсоткової фiнансової допомоги - 16 рiшень; 

- прийнято рiшення припинити повноваження директора ДП "Стальзавод" Закiрбаєва 

Олександра Ренатовича, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"Днiпровагонмаш", що вiдбулись 19.04.2018р., рiшення змiнити виконавчий орган управлiння 

ДП "Стальзавод" шляхом вiдкликання одноособового виконавчого органу "Директора" та 

утворення колегiального виконавчого органу "Дирекцiя". Обрати директора та членiв дирекцiї 

ДП "Стальзавод" строком на 1 рiк - 1 рiшення; 

- прийнятi рiшення про внесення змiн до органiзацiйної структури управлiння ДП "Стальзавод" - 

2 рiшення; 

- прийнятi рiшення про надання ДП "Стальзавод" благодiйної допомоги - 2 рiшення; 

- прийнято рiшення про списання  дебiторської заборгованостi ДП "Стальзавод" - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення про продовження термiну повноважень генерального директора ТОВ  

"Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення про внесення змiн до трудового договору з генеральним директором ТОВ  

"Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення про укладання ПрАТ "Днiпровагонмаш" договору про надання гарантiї - 1 

рiшення; 

- прийнятi рiшення про отримання ДП "Стальзавод" безумовної та безвiдкличної банкiвської 
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гарантiї пiд забезпечення тендерної пропозицiї - 2 рiшення; 

- прийнято рiшення про внесення змiн  до трудового договору з генеральним директором ТОВ  

"Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" - 1 рiшення; 

- прийнятi рiшення про обрання оцiнювачiв майна ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 2 рiшення; 

- прийнято рiшення про затвердження ринкової вартостi акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш" - 1 

рiшення; 

- прийнято рiшення про обрання  аудиторської фiрми для проведення аудиту консолiдованої та 

окремої фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш", складеної згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення про укладання договору на виконання актуарних розрахункiв - 1 рiшення; 

- прийнято рiшення про надання ПрАТ "Днiпровагонмаш" благодiйної допомоги - 1 рiшення. 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Корнецький Олег Юрiйович -  генеральний 

директор; 

 Жуков Олександр Вiкторович - член 

дирекцiї;  

Бабенкова Олеся Олександрiвна - член 

дирекцiї; 

 Моiсєєв Андрiй Юрiйович - член дирекцiї; 

 Пуха Нiна Миколаївна - член дирекцiї. 

До компетенцiї генерального директора 

належить органiзацiя поточного контролю за 

оперативною дiяльнiстю товариства; 

вирiшення кадрових питань товариства, 

затвердження штатного розкладу товариства; 

визначення посадових окладiв, форм та 

систем оплати працi працiвникiв товариства; 

розробка та затвердження правил 

внутрiшнього трудового розпорядку та iнших 

внутрiшнiх документiв товариства, 

затвердження яких не належить до 

компетенцiї наглядової ради товариства та 

загальних зборiв акцiонерiв; розпорядження 

вiдповiдно до статуту товариства та 

законодавства України майном та коштами 

товариства; розподiл обов'язкiв мiж 

заступниками генерального директора i 

членами дирекцiї товариства та виконання 

iнших функцiй, якi випливають iз статуту, 

законодавства України або переданi йому за 

рiшенням iнших органiв товариства. 

Генеральний директор має право: отримувати 

повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю 

про товариство, необхiдну для виконання 
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своїх функцiй; самостiйно вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства; 

iнiцiювати скликання засiдань дирекцiї 

товариства, у разi необхiдностi вимагати 

скликання позачергового засiдання 

наглядової ради товариства. 

Генеральний директор зобов'язаний: дiяти 

добросовiсно та розумно в iнтересах ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"; керуватись у своїй 

дiяльностi чинним в Українi законодавством, 

Статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 

внутрiшнiми документами товариства; 

виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою 

товариства; дотримуватись встановлених у 

товариствi правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

дотримуватись всiх встановлених у товариствi 

правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом; очолювати роботу пiдприємства та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних 

структурних пiдроздiлiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати 

наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, 

зовнiшньому аудитору повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

товариства, завчасно готуватися до засiдань 

дирекцiї, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдань матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, 

у разi необхiдностi отримувати консультацiї 

фахiвцiв тощо. 

До компетенцiї члена дирекцiї належить 

вирiшення у складi дирекцiї питань з 

органiзацiї господарської дiяльностi 

товариства; розробки основних напрямкiв 

дiяльностi та розвитку товариства; визначення 

напрямкiв поточної дiяльностi товариства, 

затвердження оперативних планiв роботи та 

контроль за їх виконанням; заслуховування 

звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв 

товариства i прийняття вiдповiдних рiшень; 

керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв 

товариства, забезпечення виконання 

покладених на них завдань; пiдготовка 

проектiв стратегiчного плану товариства, 

рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та 

фiнансових), рiчного бюджету товариства; 
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забезпечення виконання рiшень загальних 

зборiв та наглядової ради; iншi питання за 

винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї 

iнших органiв та посадових осiб товариства. 

Член дирекцiї має право: отримувати повну, 

достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; в межах визначених повноважень 

самостiйно та у складi дирекцiї вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства; 

вносити пропозицiї, брати участь в 

обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi дирекцiї товариства; 

iнiцiювати скликання засiдання дирекцiї 

товариства; надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення дирекцiї товариства. 

Член дирекцiї зобов'язаний: дiяти 

добросовiсно та розумно в iнтересах ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"; керуватись у своїй 

дiяльностi чинним в Українi законодавством, 

Статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 

внутрiшнiми документами товариства; 

виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою 

товариства; дотримуватись встановлених у 

товариствi правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

дотримуватися всiх встановлених у 

товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом; очолювати вiдповiдний 

напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"; своєчасно надавати 

наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, 

зовнiшньому аудитору повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

товариства, завчасно готуватись до засiдань 

дирекцiї, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдань матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, 

у разi необхiдностi отримувати консультацiї 

фахiвцiв тощо. 

 

 

Опис Згiдно Статуту товариства дирекцiя здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю товариства. 

Дирекцiя товариства пiдзвiтна загальним 

зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, 
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органiзовує виконання їх рiшень. До 

компетенцiї  дирекцiї належить вирiшення 

всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, 

що належать до виключної компетенцiї 

загальних зборiв акцiонерiв та наглядової 

ради. 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" дирекцiя обирається 

наглядовою радою товариства у кiлькостi, 

визначенiй наглядовою радою, але не менше 3 

(трьох) осiб строком на один рiк. 

Так, 16.03.2018 року наглядовою радою 

товариства прийнятi рiшення: 

- припинити повноваження генерального 

директора та членiв дирекцiї у зв'язку з 

закiнченням строку повноважень; 

- встановити кiлькiсний склад дирекцiї - 5 

(п'ять) осiб; 

- обрати генерального директора та членiв 

дирекцiї на наступний рiк. 

Протягом 2018 року склад дирекцiї не 

змiнювався. Склад дирекцiї ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" станом на 31.12.2018р. 

наступний: 

1.  Корнецький Олег Юрiйович -  генеральний 

директор; 

2.  Бабенкова Олеся Олександрiвна - член 

дирекцiї; 

3.  Жуков Олександр Вiкторович - член 

дирекцiї; 

4.  Моiсєєв Андрiй Юрiйович - член дирекцiї; 

5.  Пуха Нiна Миколаївна - член дирекцiї. 

У звiтному перiодi дирекцiя товариства 

здiйснювала повноваження в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом товариства, 

рiшеннями загальних зборiв товариства i 

наглядової ради, керуючись вимогами 

чинного законодавства України. 

Особливу увагу дирекцiя товариства 

придiляла питанням направленим на: 

- розширення номенклатури випускаємої 

продукцiї; 

- пошук та освоєння нових ринкiв збуту; 

- вирiшення питань пiдвищення рiвня 

виробництва; 

- покращення технiко-економiчних 

показникiв; 

- зниження собiвартостi продукцiї; 

- економiю енергоресурсiв, сировини та 
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матерiалiв; 

- пiдвищення безпеки працi. 

Протягом 2018 року дирекцiєю товариства 

було проведено 8 засiдань, на яких було 

розглянуто 20 питань, вiднесених чинним 

законодавством та Статутом товариства до її 

компетенцiї.  

Серед основних питань, якi розглядалися 

дирекцiєю у звiтному перiодi, були 

органiзацiйнi питання скликання та 

проведення рiчних та позачергових загальних 

зборiв товариства. 

Засiдання дирекцiї проводились у разi 

необхiдностi. 

Всi прийнятi рiшення оформлювалися 

протоколами засiдань дирекцiї. Протоколи 

засiдань дирекцiї були пiдписанi, згiдно 

Статуту товариства, головуючим засiдання.  

Рiшення на засiданнях приймалися шляхом 

голосування. 

Рiшення дирекцiї вважалися прийнятими, 

якщо за них проголосувало бiльше половини 

членiв дирекцiї, присутнiх на засiданнi. У 

разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос 

генерального директора був вирiшальним. 

Протягом звiтного перiоду жодного рiшення 

дирекцiї не було оскаржено, визнано 

помилковим або таким, що не вiдповiдає 

чинному законодавству України, Статуту та 

внутрiшнiм документам товариства.  

Протягом звiтного перiоду дирекцiєю 

товариства надавалися вiдповiднi доручення 

та рекомендацiї керiвникам структурних 

пiдроздiлiв товариства щодо забезпечення 

виконання запланованих показникiв 

дiяльностi товариства, забезпечення 

рацiонального використання матерiально-

грошових ресурсiв в межах затверджених 

планiв дiяльностi товариства. 

 

 

Примітки 
Дирекцiя  ПрАТ "Днiпровагонмаш" проводила щорiчну оцiнку своєї дiяльностi в цiлому та 

кожного члена окремо. 

В ходi проведеної оцiнки дiяльностi дирекцiї встановлено, що: 

- кiлькiсний склад, порядок обрання й припинення повноважень генерального директора та 

членiв дирекцiї вiдповiдає вимогам законодавства; 

- у товариствi є в наявностi Положення про дирекцiю ПрАТ "Днiпровагонмаш", що визначає 

порядок її дiяльностi, яким керуються члени дирекцiї в органiзацiї своєї роботи; 

- дiяльнiсть дирекцiї ефективна у виконаннi поставлених задач, досягненнi довгострокових 
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планiв та обранiй стратегiї. 

В ходi оцiнки дiяльностi кожного члена дирекцiї встановлено наступне: 

- кожний член дирекцiї має достатнiй професiйний рiвень та бездоганну дiлову репутацiю; 

- неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма членами дирекцiї; 

- ефективне виконання постiйних i тимчасових обов'язкiв та функцiй членами дирекцiї; 

- дотримання внутрiшнiх положень i Статуту товариства; 

- дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв товариства. 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск так ні ні ні 
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акцій 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про Київське представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Днiпровагонмаш" 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 
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провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 
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Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 СЕРТАКО ЛIМIТЕД НЕ235471 27,4353 

2 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АЛЬКАНТАРА 

IНВЕСТ" 

40923255 18,8585 

3 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 46,6225 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 
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акцій обмеження 

16 635 800 0 В реєстрi акцiонерiв ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", складеному 

станом на 31.12.2018 року, не має 

акцiй що мають обмеження прав 

участi та голосування акцiонерiв на 

загальних зборах ПрАТ 

"Днiпровагонмаш".  

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв акцiонерiв 

товариства строком на 3 роки. 

Обрання членiв наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу наглядової ради мають акцiонери товариства. 

Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. 

Пропозицiя акцiонера про висування кандидатiв для обрання до складу наглядової ради 

подається безпосередньо до дирекцiї не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних 

зборiв, на яких розглядатиметься питання про обрання членiв наглядової ради.  

Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради товариства, має право у будь-

який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це  дирекцiю.  

Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа.  

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 

(далi - представники акцiонерiв).  

Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 

замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi 

замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 

наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), 

представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.  

Кiлькiсний склад наглядової ради становить 4 особи.  

Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором чи членом дирекцiї 

та/або головою чи членом ревiзiйної комiсiї товариства. Головою та членами наглядової ради не 

можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в 

органах управлiння господарських товариств. 

Пiсля обрання на посаду члена наглядової ради з ним укладається цивiльно-правовий договiр, у 

якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави дострокового 

припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. 

Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв наглядової ради.   

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради  припиняються:  

-  за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

-  в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;  

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;  

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- у разi отримання  товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, 
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який є представником акцiонера.  

Голова наглядової ради обирається на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.  

 

Генеральний директор та члени дирекцiї обираються наглядовою радою бiльшiстю голосiв 

членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком на один рiк, i  можуть 

переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.  

Дирекцiя обирається у кiлькостi, визначенiй наглядовою радою, але не менше 3 (трьох) осiб.  

Генеральним директором та членом дирекцiї  може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 

цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи  ревiзiйної комiсiї товариства. 

Генеральним директором та членом дирекцiї  не може бути особа, якiй згiдно iз чинним 

законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств.  

Генеральний директор не може займатися будь-якою iншою комерцiйною дiяльнiстю, окрiм 

виконання функцiй генерального директора товариства.  

Повноваження генерального директора припиняються за рiшенням наглядової ради з 

одночасним прийняттям рiшення про призначення генерального директора  або особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме його повноваження.  

Повноваження члена  дирекцiї  припиняються за рiшенням наглядової ради. 

Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження генерального директора та членiв 

дирекцiї. Пiдстави припинення повноважень генерального директора та членiв дирекцiї 

встановлюються  законодавством та контрактами з ними.  

Пропозицiї про висування кандидатiв на посаду генерального директора та членiв дирекцiї 

можуть подаватися членами наглядової ради. Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання 

на посаду генерального директора та членiв дирекцiї подається безпосередньо до товариства або 

надсилається листом на адресу товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення 

засiдання, до порядку денного якого включено питання про обрання генерального директора та 

членiв дирекцiї товариства.  

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду генерального директора чи члена дирекцiї 

товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це 

товариство.  

Рiшення про обрання  генерального директора та членiв дирекцiї приймається наглядовою 

радою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi.  

Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку 

для голосування. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають 

повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 

Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi  3 (трьох) осiб строком  на один рiк. 

Не можуть бути  головою та членами ревiзiйної комiсiї голова та члени наглядової ради, 

генеральний директор та члени дирекцiї, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, 

корпоративний секретар. 

Членом ревiзiйної комiсiї не може бути особа, якiй згiдно iз законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.  

Одна й та сама особа може переобиратися на посаду  голови та члена ревiзiйної комiсiї на 

необмежену кiлькiсть термiнiв.  

Право висувати кандидатiв для обрання на посаду члена ревiзiйної комiсiї мають акцiонери 

товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру.  

Пропозицiя акцiонера про висування кандидата для обрання на посаду  члена ревiзiйної комiсiї 

подається безпосередньо до дирекцiї не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних 

зборiв, на яких розглядатиметься питання про обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 
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Обраним на посаду члена ревiзiйної комiсiї вважається кандидат, який набрав найбiльшу 

кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами.  

Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень  голови та  

членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нового складу ревiзiйної комiсiї. 

Без рiшення загальних зборiв повноваження голови та   члена ревiзiйної комiсiї з одночасним 

припиненням договору припиняються:  

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв  члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;  

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв  члена ревiзiйної комiсiї;  

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв  члена ревiзiйної комiсiї. 

Виплата винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх 

звiльнення, не передбаченi статутом, положеннями та договорами цивiльно-правового 

характеру, укладеними з посадовими особами органiв управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовi особи органiв управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш" здiйснюють свої повноваження в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом товариства та рiшеннями загальних зборiв товариства, 

керуючись вимогами чинного законодавства України. 

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  

- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 

товариства", та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження дирекцiї; 

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 

- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою 

товариства; 

-  затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, але при 

цьому рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв; 

- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 

акцiонернi товариства";  

- обрання та припинення повноважень генерального директора i членiв дирекцiї товариства; 

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з генеральним директором та членами 

дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 

- прийняття рiшення про виплату премiї генеральному директору товариства; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  

- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 
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iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 

- розгляд звiту дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства";  

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його (її) послуг; 

- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про 

акцiонернi товариства";  

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв;  

- вирiшення питань про участь товариства та його дочiрнiх пiдприємств у промислово-

фiнансових групах чи iнших об'єднаннях; 

- вирiшення питань про створення та/або участь товариства та його дочiрнiх пiдприємств у будь-

яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 

- попереднє погодження правочинiв  (договорiв, угод, контрактiв i т.iн.) на суму, яка  перевищує  

10 000 000 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок);  

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть 

майна або робiт, послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;  

-   прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у 

випадках, передбачених статтею 71  Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає  товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi товариства (його дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв) у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) юридичних осiб, 

учасником (акцiонером) яких є товариство (його дочiрнi пiдприємства та вiдокремленi 

пiдроздiли), визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених 

товариств, а також надання завдань щодо голосування на цих загальних зборах акцiонерiв 

(учасникiв); 

- обрання та припинення повноважень  керiвникiв i членiв дирекцiї дочiрнiх пiдприємств; 

- призначення або звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та  iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв, шляхом укладання з ними або розiрвання трудових контрактiв. З боку товариства 

трудовi контракти з ними пiдписує уповноважена наглядовою радою товариства особа; 

- уповноваження певних спiвробiтникiв товариства та дочiрнiх пiдприємств на здiйснення 

процедур, спрямованих на виникнення та припинення трудових вiдносин з громадянами; 

- уповноваження певних спiвробiтникiв товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених 

пiдроздiлiв на здiйснення процедур з питань нагляду за охороною працi; 
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- визначення органiв управлiння товариства та його дочiрнiх пiдприємств, уповноважених на 

пiдписання колективних договорiв вiд iменi власника; 

- прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора або члена дирекцiї вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

генерального директора;  

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства;  

- затвердження органiзацiйної структури товариства; 

- прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 

- прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та 

реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 

- прийняття рiшень  про: 

     - безоплатну передачу майна товариства, 

     - безоплатне надання товариством послуг (виконання робiт), надання товариством 

безповоротної фiнансової допомоги чи благодiйної допомоги; 

- прийняття рiшення про вчинення товариством  правочинiв щодо забезпечення зобов'язань 

(гарантiй, порук, застав, тощо), отримання кредитiв та позик; 

- прийняття рiшень про випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань товариства; 

- прийняття рiшень щодо здiйснення товариством правочинiв (укладання угод) з розпорядження 

нерухомим майном товариства; 

- обрання зi складу дирекцiї товариства особи, яка уповноважена дiяти  вiд iменi товариства у 

судах усiх iнстанцiй. 

До компетенцiї  дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 

акцiонерiв та наглядової ради.  

До виключної компетенцiї дирекцiї належить: 

- розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку товариства; 

- визначення напрямкiв поточної дiяльностi товариства, затвердження оперативних планiв 

роботи та контроль за їх виконанням; 

- органiзацiя господарської дiяльностi товариства, фiнансування, ведення облiку та складання 

звiтностi; 

- попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих 

питань до зборiв; 

- розробка на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi товариства та внесення 

цих пропозицiй на затвердження наглядовiй радi; 

- заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв товариства i прийняття 

вiдповiдних рiшень; 

- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених 

на них завдань; 

- затвердження рiчних звiтiв структурних пiдроздiлiв товариства; 

- пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проектiв стратегiчного плану  

товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету товариства;  

- подання на затвердження загальним зборам рiчного звiту товариства та висновкiв ревiзiйної 

комiсiї товариства; 

- пiдготовка звiтiв наглядовiй радi щодо виконання основних напрямкiв дiяльностi товариства; 

- забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради; 

- попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або 

наглядової  ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй; 

- органiзацiя та забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв; 
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- залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; 

- затвердження внутрiшнiх документiв товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено 

до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради; 

- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 

- iншi питання за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб 

товариства. 

Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства  загальнi збори 

акцiонерiв обирають ревiзiйну комiсiю. 

Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:  

- проводити плановi (рiчнi) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства;  

- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, дирекцiї 

та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки;  

- доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi товариства про результати 

проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;  

- негайно iнформувати наглядову раду та генерального директора про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;  

- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за 

виконанням пропозицiй  ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;  

- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози 

iстотним iнтересам товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi посадовими особами 

товариства;  

- дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй ревiзiйної комiсiї, 

особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб;  

- своєчасно надавати генеральному директору, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш". 

1. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки 

iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента - ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" (далi ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" 

або "Товариство"). 

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе 

управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та 

пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне 

управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за 

визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для 

пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння. 

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, 

проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 

статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-

1.  

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, 
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що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням 

процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  

- розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з 

метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 

Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 

03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв";  

- запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне 

управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню 

даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння; 

- рогляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне 

управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань 

правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або 

внутрiшнього аудиту тощо);  

- виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про 

корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками окремої фiнансової 

звiтностi;  

- порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту 

окремої фiнансової звiтностi; 

- отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та 

затвердження звiту про корпоративне управлiння. 

1.1. Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1-4 Звiту про 

корпоративне управлiння Товариства (роздiлу 4 Рiчного звiту емiтента) за 2018 рiк, ми не 

iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю 

iнформацiю. 

1.2. Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства (роздiлу 4 Рiчного звiту емiтента) за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог 

п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх 

суттєвих аспектах. 

 

Iнформацiя аудитора щодо консолiдованого звiту про корпоративне управлiння ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 

1. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки 

iнформацiї, що викладена у Консолiдованому звiтi про корпоративне управлiння емiтента - 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" (далi ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ" або "Група"). 

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе 

управлiнський персонал Групи. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та 

пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне 

управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за 

визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для 

пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння. 

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, 
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проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 

статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-

1.  

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, 

що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням 

процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  

- розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з 

метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 

Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 

03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв";  

- запити персоналу Групи, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з 

метою отримання розумiння процедур Групи по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, 

наведеної у звiтi про корпоративне управлiння; 

- рогляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне 

управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань 

правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або 

внутрiшнього аудиту тощо);  

- виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про 

корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками консолiдованої фiнансової 

звiтностi;  

- порiвняння iнформацiї з нашим знанням Групи, отриманим пiд час виконання аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi; 

- отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та 

затвердження звiту про корпоративне управлiння. 

1.1. Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Групи за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери 

та фондовий ринок". 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1 - 4 Звiту про 

корпоративне управлiння (роздiлу 4 Рiчного консолiдованого звiту Групи) за 2018 рiк, ми не 

iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю 

iнформацiю. 

1.2. Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Консолiдованого звiту про 

корпоративне управлiння Групи за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 

40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5 -9 Консолiдованого звiту про корпоративне 

управлiння Групи (роздiлу 4 Рiчного консолiдованого звiту Групи) за 2018 рiк, пiдготовлена 

вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
д/н 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

СЕРТАКО ЛIМIТЕД НЕ235471 д/н, Кiпр, д/н р-н, м. 

Нiкосiя, вул. Дiагору, 

буд. 11, офiс 202 

4 564 088 27,4353 4 564 088 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"АЛЬКАНТАРА IНВЕСТ" 

40923255 01032, Україна, д/н р-

н,  м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, 

буд. 30 

3 137 255 18,8585 3 137 255 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 01032, Україна, д/н р-

н, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, 

буд. 30 

7 756 030 46,6225 7 756 030 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/н 0 0 0 0 

Усього 15 457 373 92,9163 15 457 373 0 
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IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 18.01.2018 Пайовий венчурний 

недиверсифiкований закритий 

iнвестицiйний фонд "Новий" 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТАС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

37770013 13,712 0,000709 

Зміст інформації: 

18.01.2018р. ПАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 

31.12.2017р., з якого дiзналось про наступнi змiни, що сталися у власника акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш", якому належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих голосуючих акцiй. 

Повне найменування юридичної особи - власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Новий" 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м.  Київ, вул. Симона Петлюри, 

буд. 30. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй - 2281098 простих iменних акцiй, що складає 13,712 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 13,789 % вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 118 простих iменних акцiй, що складає 0,000709 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 

0,000713 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме вiдчуження. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний 

власник Тiгiпко Сергiй Леонiдович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки реєстр акцiонерiв не мiстить дану 
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iнформацiю. 

 

2 18.01.2018 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 19,216 33,8436 

Зміст інформації: 

18.01.2018р. ПАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 

31.12.2017р., з якого дiзналось про наступнi змiни, що сталися у власника акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш", якому належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих голосуючих акцiй. 

Повне найменування юридичної особи - власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Код за 

ЄДРПОУ: 41056704. Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй - 3196735 простих 

iменних акцiй, що складає 19,216 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 19,3239 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета 

акцiй - 5630152 простих iменних акцiй, що складає 33,8436 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 34,0338 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Дiя та яким чином вона 

вiдбувалась: пряме набуття. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження 

акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Тiгiпко Сергiй Леонiдович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або 

перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки реєстр акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

3 18.01.2018 Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд 

"КООПЕРАТОР" 

38408422 5,8141 5,8045 

Зміст інформації: 

18.01.2018р. ПАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 

31.12.2017р., з якого дiзналось про наступнi змiни, що сталися у власника акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш", якому належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих голосуючих акцiй. 

Повне найменування юридичної особи - власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд "КООПЕРАТОР". Код за ЄДРПОУ: 38408422. Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмiр частки 

акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй - 967220 простих iменних акцiй, що складає 5,8141 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 5,8467 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 

акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 965620 простих iменних акцiй, що складає 5,8045 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 5,8371 % вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме вiдчуження. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 

юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Кабанець Олександр 

Миколайович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки реєстр акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

4 21.02.2018 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 33,8436 38,4752 

Зміст інформації: 

21.02.2018р. ПАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення 

про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складений на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 20.02.2018р., з якого дiзналось про 

наступнi змiни, що сталися у власника акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш", якому належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих голосуючих акцiй. 

Повне найменування юридичної особи - власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Код за 

ЄДРПОУ: 41056704. Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй - 5630152 простих 

iменних акцiй, що складає 33,8436 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 34,0338 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета 
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акцiй - 6400662 простих iменних акцiй, що складає 38,4752 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 38,6915 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Дiя та яким чином вона 

вiдбувалась: пряме набуття. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження 

акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Тiгiпко Сергiй Леонiдович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або 

перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки перелiк акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

5 21.02.2018 Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд 

"КООПЕРАТОР" 

38408422 5,8045 5,7864 

Зміст інформації: 

21.02.2018р. ПАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення 

про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складений на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 20.02.2018р., з якого дiзналось про 

наступнi змiни, що сталися у власника акцiй ПАТ "Днiпровагонмаш", якому належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих голосуючих акцiй. 

Повне найменування юридичної особи - власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд "КООПЕРАТОР". Код за ЄДРПОУ: 38408422. Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмiр частки 

акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй - 965620 простих iменних акцiй, що складає 5,8045 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 5,8371 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 

акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 962620 простих iменних акцiй, що складає 5,7864 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 5,819 % вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме вiдчуження. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 

юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Кабанець Олександр 

Миколайович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки перелiк акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

6 25.10.2018 Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд 

"КООПЕРАТОР" 

38408422 5,7864 3,382 

Зміст інформації: 

25.10.2018р. ПрАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складений на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 23.10.2018р., з якого 

дiзналось про наступнi змiни: 

Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "КООПЕРАТОР". Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

38408422. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме вiдчуження. Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 5,7864 % вiд загальної 

кiлькостi акцiй та 5,819 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 3,382 % вiд 

загальної кiлькостi акцiй та 3,401 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної 

особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Кабанець Олександр 

Миколайович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя не наводиться, оскiльки перелiк акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

7 25.10.2018 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 38,4752 42,633 
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Зміст інформації: 

25.10.2018р. ПрАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складений на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 23.10.2018р., з якого 

дiзналось про наступнi змiни: 

Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 41056704. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме набуття. 

Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 38,4752 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 38,6915 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 

акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 42,633 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 42,8726 % вiд загальної кiлькостi 

голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за 

даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Тiгiпко Сергiй Леонiдович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: 

iнформацiя не наводиться, оскiльки перелiк акцiонерiв не мiстить дану iнформацiю. 

 

8 04.12.2018 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО" 

41056704 42,633 46,62373 

Зміст інформації: 

04.12.2018р. ПрАТ "Днiпровагонмаш" отримало вiд депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання 

процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш" акцiонерами на вимогу особи, яка разом з афiлiйованим особами є власником 

домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 41056704. Дiя та яким чином вона вiдбувалась: пряме набуття. 

Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 42,633 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 42,8726 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 46,62373 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 46,62373 % вiд загальної кiлькостi 

голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: за 

даними сайту Мiнiстерства юстицiї України кiнцевий бенефiцiарний власник Тiгiпко Сергiй Леонiдович. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: 

iнформацiя не наводиться, оскiльки iнформацiйне повiдомлення не мiстить дану iнформацiю. 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

16 635 800 0,50 Акцiонери - власники простих акцiй товариства мають 

право: 

- брати участь в управлiннi товариством у порядку, 

передбаченому статутом; 

- брати участь у розподiлi прибутку товариства та 

одержувати його частку (дивiденди) в порядку i 

способами, передбаченими законодавством України i 

статутом; 

- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

товариства, в обсязi i в порядку, визначених 

законодавством України i статутом; 

- вносити пропозицiї на розгляд загальних зборiв та 

iнших органiв товариства; 

- у разi емiсiї товариством додаткових акцiй 

користуватися переважним правом на придбання 

додатково розмiщуваних акцiй товариства в кiлькостi, 

пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй 

у загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку 

прийняття загальними зборами рiшення про 

невикористання такого права);  

- у разi лiквiдацiї товариства отримувати частину 

майна товариства або його вартостi пропорцiйно до 

вартостi належних їм акцiй товариства в черговостi i 

порядку, передбаченому законодавством України i цим 

статутом; 

- продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм 

акцiї без згоди iнших акцiонерiв та товариства;  

- вимагати викупу товариством всiх чи частини 

належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, 

передбачених законодавством України i статутом; 

- продати акцiї товариству в разi, якщо товариством 

прийнято рiшення про придбання таких акцiй; 

- у випадках, передбачених законодавством України 

захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi 

права, в тому числi вимагати вiд товариства 

вiдшкодування збиткiв.  

Товариство не здiйснювало публiчної 

пропозицiї та не допущено до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру 
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Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо 

питань, включених до проекту порядку денного 

загальних зборiв товариства, а також щодо нових 

кандидатiв до складу органiв товариства, кiлькiсть яких 

не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з 

органiв.  

Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення 

загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв 

акцiонерне товариство повинно надати акцiонерам 

можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними 

для прийняття рiшень з питань порядку денного, за 

мiсцезнаходженням товариства, а в день проведення  

загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення. 

Акцiонерне товариство до початку загальних зборiв 

зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi 

запитання акцiонерiв щодо питань, включених до 

проекту порядку денного загальних зборiв до дати 

проведення загальних зборiв. У разi якщо порядок 

денний загальних зборiв передбачає голосування з 

питань, визначених статтею 68 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", акцiонерне товариство 

повинно надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з 

проектом договору про викуп товариством акцiй.   

 Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або 

бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства вiд 

загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй 

Товариства, мають право: 

- призначати своїх представникiв для нагляду за 

реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, 

голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; 

- вимагати, а в передбачених законодавством України 

випадках -  скликати позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв  товариства; 

- вимагати проведення спецiальної перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства 

ревiзiйною комiсiєю, а за його вiдсутностi - аудитором. 

Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше 

нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, мають 

право вимагати проведення аудиторської перевiрки 

дiяльностi товариства. У такому разi акцiонер 

(акцiонери) самостiйно укладає (укладають) з 

визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською 

фiрмою) договiр про проведення аудиторської 
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перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства, в якому зазначається обсяг перевiрки. 

Витрати, пов'язанi з проведенням перевiрки, 

покладаються на акцiонера (акцiонерiв), на вимогу 

якого проводилася перевiрка.  

Акцiонери товариства вправi укласти мiж собою 

договiр, предметом якого є реалiзацiя акцiонерами - 

власниками акцiй прав на акцiї та/або прав за акцiями, 

передбачених законодавством, статутом та iншими 

внутрiшнiми документами товариства. 

Акцiонери - власники простих акцiй товариства 

зобов'язанi: 

- дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

товариства; 

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

товариства; 

- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

- оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що 

передбаченi статутом; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. 

 

Примітки: 

д/н 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.09.2009 260/1/09 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000060529 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,5 16 635 80

0 

8 317 900 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. На внутрiшньому ринку торгiвля 

протягом звiтного перiоду вiдбувалась на фондовiй бiржi АТ "Фондова бiржа ПФТС" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.  

Протягом 2018 року акцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" не включались до бiржевого реєстру фондових бiрж. 

У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї акцiй. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.09.2009 260/1/09 UA4000060529 16 635 800 8 317 900 16 635 800 0 0 

Опис: 

Акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", права голосу за якими обмежено та акцiй ПрАТ "Днiпровагонмаш", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

iншiй особi немає. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 91 754 107 221 0 0 91 754 107 221 

  будівлі та споруди 38 010 33 793 0 0 38 010 33 793 

  машини та обладнання 41 835 57 767 0 0 41 835 57 767 

  транспортні засоби 7 212 7 922 0 0 7 212 7 922 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 4 697 7 739 0 0 4 697 7 739 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 91 754 107 221 0 0 91 754 107 221 

Опис 

Група (ПрАТ "Днiпровагонмаш" та його дочiрнє/залежне пiдприємства) 

визнає матерiальнi об'єкти основними засобами, якщо вони 

утримуються з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, 

надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, 

очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та 

вартiсть яких бiльше 1 000 гривень. 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або доцiльною вартiстю, 

за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. На дату прийняття МСФЗ за справедливу вартiсть 

основних засобiв було взято їх умовну вартiсть для цiлей пiдготовки 

консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає: (а) цiну 

придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) 

будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до 

мiсця розташування та приведення його у стан, необхiдний для 

експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Групи. Вартiсть активiв, 

створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних 

витрат. 

Капiталiзованi у подальшому витрати включають основнi витрати на 

модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього 

корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати 

доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не 

вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до 

складу консолiдованого звiту про фiнансовi результати того перiоду, в 

якому вони були понесенi.  

Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або 

доцiльну вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це очiкувана 
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сума, яку Група одержала б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта 

основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби 

даний актив уже досяг того вiку й стану, в якому, як можна очiкувати, 

вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання 

вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання 

вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного 

методу.  

Строки корисного використання груп основних засобiв представленi 

таким чином:  

- Будiвлi та споруди - 10-30 рокiв; 

- Машини та обладнання - 5-20 рокiв; 

- Промисловi транспортнi засоби - 5-23 рокiв; 

- Автомобiлi - 3-5 рокiв; 

- Офiсне обладнання та iншi основнi засоби - 3-5 рокiв. 

Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї 

об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями 

вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати. 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв:  

- будiвлi та споруди   на початок перiоду - 118069,0 тис.грн.; 

- будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  - 118670,0 тис.грн.; 

- машини та обладнання на початок перiоду - 134994,0 тис.грн.; 

- машини та обладнання на кiнець перiоду - 160647,0 тис.грн; 

- промисловi транспортнi засоби на початок перiоду - 20543,0 тис.грн.; 

- промисловi транспортнi засоби на кiнець перiоду - 21691,0 тис.грн.; 

- автомобiлi на початок перiоду - 2593,0 тис.грн.; 

- автомобiлi на кiнець перiоду - 3187,0 тис.грн.; 

- офiсне обладнання та iншi основнi засоби на початок перiоду - 

11152,0 тис.грн.; 

- офiсне обладнання та iншi основнi засоби на кiнець перiоду -13280,0 

тис.грн.; 

- капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби на початок перiоду - 2834,0 

тис.грн.; 

- капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби на кiнець перiоду - 4304,0 

тис.грн. 

 

Знос основних засобiв виробничого призначення:  

- будiвлi та споруди   на початок перiоду - 80059,0 тис.грн.; 

- будiвлi та споруди   на кiнець перiоду  - 84877,0 тис.грн.; 

- машини та обладнання на початок перiоду - 93159,0 тис.грн.; 

- машини та обладнання на кiнець перiоду - 102880,0 тис.грн.; 

- промисловi транспортнi засоби на початок перiоду - 14076,0 тис.грн.; 

- промисловi транспортнi засоби на кiнець перiоду - 15024,0 тис.грн.; 

- автомобiлi на початок перiоду - 1848,0 тис.грн.; 

- автомобiлi на кiнець перiоду - 1932,0 тис.грн.; 

- офiсне обладнання та iншi основнi засоби на початок перiоду - 9289,0 

тис.грн.; 

- офiсне обладнання та iншi основнi засоби на кiнець перiоду - 9845,0 

тис.грн. 

 

Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: 

- будiвлi та споруди - 71,5%; 

- машини та обладнання - 64,0%; 
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- промисловi транспортнi засоби - 69,3%; 

- iншi - 71,5%. 

Основнi засоби використовуються до строку їх фiзичного зносу. 

 

Придбано та модернiзовано обладнання та iнших активiв за 12 мiсяцiв 

2018 року на суму 65178,0 тис.грн. 

 

Додаткова iнформацiя по окремiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш": 

Власнi основнi засоби виробничого призначення: 

- на початок перiоду - 64639 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 75955 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення: 

- на початок перiоду - 64639 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 75955 тис.грн. 

Власнi основнi засоби виробничого призначення будiвлi та споруди: 

- на початок перiоду - 30966 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 27146 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення будiвлi та 

споруди: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення будiвлi та споруди: 

- на початок перiоду - 30966 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 27146 тис.грн. 

Власнi основнi засоби виробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 22780 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 37032 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 22780 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 37032 тис.грн. 

Власнi основнi засоби виробничого призначення транспортнi засоби: 

- на початок перiоду - 6827 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 5818 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення транспортнi 

засоби: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення транспортнi засоби: 

- на початок перiоду - 6827 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 5818 тис.грн. 

Власнi основнi засоби виробничого призначення земельнi дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення земельнi дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 
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- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення земельнi дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби виробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 4066 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 5959 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби виробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього виробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 4066 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 5959 тис.грн. 

Власнi основнi засоби невиробничого призначення: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби невиробничого призначення будiвлi та споруди: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення будiвлi та 

споруди: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення будiвлi та споруди: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн.  

Власнi основнi засоби невиробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення машини та 

обладнання: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби невиробничого призначення транспортнi засоби: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення транспортнi 

засоби: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення транспортнi 

засоби: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 
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Власнi основнi засоби невиробничого призначення земельнi дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення земельнi 

дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення земельнi дiлянки: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби невиробничого призначення iнвестицiйна 

нерухомiсть: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення iнвестицiйна 

нерухомiсть: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення iнвестицiйна 

нерухомiсть: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби невиробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Орендованi основнi засоби невиробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього невиробничого призначення iншi: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Власнi основнi засоби усього: 

- на початок перiоду - 64639 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 75955 тис.грн.  

Орендованi основнi засоби усього: 

- на початок перiоду - 0 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 0 тис.грн. 

Основнi засоби, всього усього: 

- на початок перiоду - 64639 тис.грн.; 

- на кiнець перiоду - 75955 тис.грн. 

 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 858 116 1 576 761 

Статутний капітал (тис.грн) 8 318 8 318 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

8 318 8 318 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. N 485 (з урахуванням змiн показникiв 

фiнансової звiтностi). 
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Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування 

iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку. 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк розрахована 

згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi складає 1576761,0 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2017 рiк розрахована 

згiдно окремої фiнансової звiтностi складає 1485901,0 тис.грн. 

У 2017 роцi товариство вiдповiдало вимогам ч. 3. ст. 155. Цивiльного кодексу України, 

оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є  меншою вiд розмiру статутного 

капiталу товариства. 

 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2018 рiк розрахована 

згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi складає 1858116,0 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2018 рiк розрахована 

згiдно окремої фiнансової звiтностi складає 1632316,0 тис.грн. 

У 2018 роцi товариство вiдповiдало вимогам ч. 3. ст. 155. Цивiльного кодексу України, 

оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є  меншою вiд розмiру статутного 

капiталу товариства. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 54 475 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 15 000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 424 446 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 493 921 X X 

Опис В iншi зобов'язання та забезпечення згiдно консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" входить: 

1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 

58168,0 тис.грн.; 
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2. Поточнi зобов'язання  за розрахунками: 

- з одержаних авансiв - 243806,0 тис.грн.; 

- зi страхування - 5328,0 тис.грн.; 

- з оплати працi - 20096,0 тис. грн.; 

-  з учасниками - 1181,0 тис.грн.; 

3. Поточнi забезпечення - 39014,0 тис.грн.; 

4. Iншi поточнi зобов'язання -1206,0 тис.грн.; 

5. Пенсiйнi зобов'язання - 54030,0 тис.грн.; 

6. Iншi довгостроковi зобов'язання - 1617,0 тис.грн. 

Усього по iншим зобов'язанням та забезпеченням - 424446,0 

тис.грн. 

 

Додаткова iнформацiя  по окремiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 

Усього зобов'язань та забезпечень - 432790,0 тис.грн.; 

В iншi зобов'язання та забезпечення входить: 

1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 

60096,0 тис.грн.; 

2. Поточнi зобов'язання  за розрахунками: 

- з одержаних авансiв - 257993,0тис.грн.; 

- з бюджетом - 36934,0 тис.грн.;  

- зi страхування - 3538,0 тис. грн.; 

- з оплати працi - 12802,0 тис. грн.; 

-  з учасниками - 1181,0 тис.грн.; 

3. Поточнi забезпечення - 24607,0 тис.грн.; 

4. Iншi поточнi зобов'язання - 15822,0 тис.грн.; 

5. Пенсiйнi зобов'язання - 18200,0 тис.грн.; 

6. Iншi довгостроковi зобов'язання - 1617,0 тис.грн. 

Усього по iншим зобов'язанням та забезпеченням - 432790,0 

тис.грн. 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство  

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5910400 

Факс (044) 5910437 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Особа надає послуги з депозитарного 

обслуговування випуску цiнних паперiв 

та корпоративних операцiй емiтента 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТI - IНВЕСТ" 
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Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37833036 

Місцезнаходження 01032, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри,  буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ №  263145 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5843828 

Факс (044) 5843828 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Особа надає послуги щодо  ведення 

рахунку у цiнних паперах ПрАТ 

"Днiпровагонмаш", облiку належних 

товариству цiнних паперiв, 

обслуговування операцiй за цим 

рахунком 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АД № 034421 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 2775000 

Факс (044) 2775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Особа надає послуги щодо пiдтримання 

цiнних паперiв  товариства в Бiржовому 

списку  ПФТС 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова Група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, д/н р-н,  м. Київ, 

проспект Перемоги,  буд. 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид серiя АВ № 500445 
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діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5360020 

Факс (044) 5360021 

Вид діяльності Iншi послуги в сферi страхування 

Опис Особа надає послуги  з обов'язкового та 

добровiльного страхування  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТАСКОМБАНК" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09806443 

Місцезнаходження 01032, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 294421 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.09.2014 

Міжміський код та телефон (044) 4289746 

Факс (044) 4289746 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Особа надає послуги щодо 

обслуговування рахунку у цiнних 

паперах ПрАТ "Днiпровагонмаш", 

проведення депозитарних операцiй за 

рахунком у цiнних паперах депонента  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32281420 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, вул. Артема, буд. 11, 

оф. 35 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3104 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002 

Міжміський код та телефон (056) 3725451 

Факс (056) 7443306 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Особа надає послуги з проведення 

аудиту окремої та консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПрАТ 
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"Днiпровагонмаш"  та її дочiрнiх 

пiдприємств, пiдготовленої вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ессет Експертайз" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38138378 

Місцезнаходження 03124, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

М.Василенка, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 451/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2018 

Міжміський код та телефон (044) 4926699 

Факс (044) 4926699 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть  з оцiнки майна 

Опис Особа надавала послуги ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" з незалежної оцiнки 

нерухомого та рухомого майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Баранник Iгор Васильович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2689309593 

Місцезнаходження 49073, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, вул. Василевська, 

132 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1111/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.11.2017 

Міжміський код та телефон 0672981828 

Факс д/н 

Вид діяльності Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, 

паїв, цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв (крiм прав на 

об'єкти iнтелектуальної власностi) 

Опис Особа надала послуги ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" з незалежної оцiнки 

ринкової вартостi 1-ї одиницi простої 

iменної акцiї у складi 100% статутного 

капiталу товариства 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

Територія Дніпропетровська область, Заводський р-н за КОАТУУ 1210436900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу 
за КВЕД 30.20 

Середня кількість працівників: 1833 

Адреса, телефон: 51925 м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4, (0569) 584727 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 556 4 241 

    первісна вартість 1001 9 375 10 600 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 819 ) ( 6 359 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 64 639 75 955 

    первісна вартість 1011 234 685 259 711 

    знос 1012 ( 170 046 ) ( 183 756 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 2 039 1 861 

    інші фінансові інвестиції 1035 665 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 532 1 262 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом I 1095 72 431 83 319 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 283 238 450 332 

Виробничі запаси 1101 242 454 384 812 

Незавершене виробництво 1102 33 844 63 309 

Готова продукція 1103 6 926 2 187 

Товари 1104 14 24 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 48 096 145 088 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 48 009 46 369 

    з бюджетом 1135 11 340 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 4 901 0 

    з нарахованих доходів 1140 62 586 62 624 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 047 987 1 139 562 

Поточні фінансові інвестиції 1160 665 665 

Гроші та їх еквіваленти 1165 59 465 137 147 

Готівка 1166 2 1 

Рахунки в банках 1167 59 463 137 146 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 1 561 386 1 981 787 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 633 817 2 065 106 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 318 8 318 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 3 943 3 765 

Емісійний дохід 1411 603 603 

Накопичені курсові різниці 1412 488 310 

Резервний капітал 1415 46 922 46 922 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 426 718 1 573 311 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 
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Усього за розділом I 1495 1 485 901 1 632 316 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 12 384 18 200 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 438 1 617 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 13 822 19 817 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 28 170 60 096 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 674 36 934 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 11 298 

    розрахунками зі страхування 1625 1 799 3 538 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 464 12 802 

    одержаними авансами 1635 60 336 257 993 

    розрахунками з учасниками 1640 1 182 1 181 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 12 461 24 607 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 21 008 15 822 

Усього за розділом IІІ 1695 134 094 412 973 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 633 817 2 065 106 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

  

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2 757 291 824 736 

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 ( 2 498 394 ) ( 780 975 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 258 897 43 761 

    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 132 112 60 903 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 96 020 ) ( 61 219 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 990 ) ( 6 980 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 107 971 ) ( 45 261 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 177 028 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 8 796 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 9 919 13 359 

Інші доходи 2240 543 469 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 728 ) ( 1 654 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 219 ) ( 14 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 185 543 3 364 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -33 972 -814 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 151 571 2 550 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -4 978 1 315 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -4 978 1 315 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 237 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -4 978 1 078 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 146 593 3 628 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 274 702 690 306 

Витрати на оплату праці 2505 275 580 118 623 

Відрахування на соціальні заходи 2510 60 358 26 004 

Амортизація 2515 16 939 16 008 

Інші операційні витрати 2520 31 398 21 083 

Разом 2550 2 658 977 872 024 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16 635 800 16 635 800 
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Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16 635 800 16 635 800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 9,111130 0,153280 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 9,111130 0,153280 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: В  рядку 2460  "Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)"  вiдображено змiни 

в капiталi, що включає не лише змiни в Додатковому капiталi, а й в статтi "Нерозподiлений прибуток", 

що входить в Роздiл "Власний капiтал".  

Iнша iнформацiя наведена у "Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 554 286 403 244 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 040 548 631 490 

Надходження від повернення авансів 3020 11 260 5 793 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 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 145 262 60 806 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 571 367 ) ( 100 210 ) 

Праці 3105 ( 207 446 ) ( 91 225 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 56 399 ) ( 24 643 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 156 924 ) ( 31 329 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 18 524 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 75 398 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 63 002 ) ( 31 329 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 417 984 ) ( 965 166 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 139 404 ) ( 142 ) 

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 ( 9 392 ) ( 6 272 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 192 440 -117 654 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 665 96 838 

    необоротних активів 3205 280 221 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 9 881 10 399 

    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 641 200 425 081 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 68 750 ) 

    необоротних активів 3260 ( 28 913 ) ( 16 665 ) 

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 ( 737 796 ) ( 409 742 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -114 683 37 382 

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 ( 1 ) ( 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 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 77 756 -80 272 

Залишок коштів на початок року 3405 59 465 140 372 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -74 -635 

Залишок коштів на кінець року 3415 137 147 59 465 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

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 Х 0 Х 

    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 не грошових 

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 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 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 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 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 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 
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    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 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 Х 0 Х 

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     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 8 318 0 3 943 46 922 1 427 241 0 0 1 486 424 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -523 0 0 -523 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 8 318 0 3 943 46 922 1 426 718 0 0 1 485 901 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 151 571 0 0 151 571 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -178 0 -4 978 0 0 -5 156 

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 -178 0 0 0 0 -178 

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 -4 978 0 0 -4 978 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зареєстрованого капіталу   

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 прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -178 0 146 593 0 0 146 415 

Залишок на кінець року  4300 8 318 0 3 765 46 922 1 573 311 0 0 1 632 316 

Примітки: В  рядку 2460  "Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)"  вiдображено змiни в капiталi, що включає не лише змiни в 

Додатковому капiталi, а й в статтi "Нерозподiлений прибуток", що входить в Роздiл "Власний капiтал".  

Iнша iнформацiя наведена у "Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

Територія Дніпропетровська область, Заводський р-н за КОАТУУ 1210436900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу 
за КВЕД 30.20 

Середня кількість працівників: 2752 

Адреса, телефон: 51925 м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4, (0569) 584727 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 559 4 262 

    первісна вартість 1001 9 545 10 793 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 986 ) ( 6 531 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 91 754 107 221 

    первісна вартість 1011 290 185 321 779 

    знос 1012 ( 198 431 ) ( 214 558 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 665 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 8 782 11 148 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



 124 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 105 760 122 631 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 342 276 543 786 

Виробничі запаси 1101 267 853 431 425 

Незавершене виробництво 1102 53 148 88 098 

Готова продукція 1103 21 261 24 239 

Товари 1104 14 24 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 75 867 162 707 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 56 876 59 268 

    з бюджетом 1135 7 448 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 582 0 

    з нарахованих доходів 1140 545 516 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 083 133 1 241 225 

Поточні фінансові інвестиції 1160 665 665 

Гроші та їх еквіваленти 1165 107 381 221 239 

Готівка 1166 2 1 

Рахунки в банках 1167 107 379 221 238 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 1 674 191 2 229 406 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 779 951 2 352 037 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 318 8 318 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 29 225 19 945 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 48 908 48 908 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 490 310 1 780 945 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 576 761 1 858 116 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 41 929 54 030 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 438 1 617 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 43 367 55 647 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 31 191 58 168 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 818 54 475 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 20 615 

    розрахунками зі страхування 1625 3 053 5 328 

    розрахунками з оплати праці 1630 11 254 20 096 

    одержаними авансами 1635 69 576 243 806 

    розрахунками з учасниками 1640 1 182 1 181 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 18 526 39 014 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 21 223 16 206 

Усього за розділом IІІ 1695 159 823 438 274 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 779 951 2 352 037 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

      

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3 252 741 1 045 838 

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 ( 2 755 146 ) ( 918 659 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 497 595 127 179 

    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 65 915 31 233 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 114 710 ) ( 71 347 ) 

Витрати на збут 2150 ( 19 691 ) ( 13 905 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 75 772 ) ( 28 219 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 353 337 44 941 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 15 172 17 853 

Інші доходи 2240 543 926 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 421 ) ( 3 800 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 220 ) ( 109 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 363 411 59 811 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -66 482 -11 351 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 296 929 48 460 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 -9 280 3 809 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -6 294 -10 760 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -15 574 -6 951 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( -1 937 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -15 574 -5 014 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 281 355 43 446 

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

2470 296 929 48 460 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 281 355 43 446 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 135 900 670 316 

Витрати на оплату праці 2505 427 866 187 522 

Відрахування на соціальні заходи 2510 92 401 40 772 

Амортизація 2515 19 564 18 077 

Інші операційні витрати 2520 289 588 114 947 

Разом 2550 2 965 319 1 031 634 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16 635 800 16 635 800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16 635 800 16 635 800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 17,848800 2,912990 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 17,848800 2,912990 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Рядок 2455 форми фiнансової звiтностi "Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт 

про сукупний дохiд)", що визначений Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 

"Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України № 73 вiд 07.02.2013р. не передбачає дужок. Програмним забезпеченням дужки в цьому рядку 

передбаченi, що не дозволяє внести в рядок позитивне значення. У зв'язку з цим значення у рядку 2455 

"Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)" слiд вважати позитивним. 

 

В  рядку 2460  "Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)" вiдображено 

змiни в капiталi, що включає не лише змiни в Додатковому капiталi, а й в статтi "Нерозподiлений 

прибуток", що входить в Роздiл "Власний капiтал". 

 

Iнша iнформацiя наведена у "Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

 

 

Керівник      Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

 

Головний бухгалтер     Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

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 1 929 415 502 159 

Повернення податків і зборів 3005 402 321 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 402 321 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 225 261 821 976 

Надходження від повернення авансів 3020 11 202 5 861 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 5 

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 79 550 28 400 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 758 087 ) ( 173 577 ) 

Праці 3105 ( 319 971 ) ( 140 420 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 89 662 ) ( 38 005 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 287 424 ) ( 76 950 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 47 181 ) ( 5 437 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 150 020 ) ( 28 186 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 90 223 ) ( 43 327 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 335 644 ) ( 1 010 933 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 141 413 ) ( 419 ) 

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 ( 12 522 ) ( 10 853 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 301 107 -92 435 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 665 116 783 

    необоротних активів 3205 268 221 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 14 897 14 565 

    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 501 200 350 477 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 68 750 ) 

    необоротних активів 3260 ( 34 822 ) ( 24 452 ) 

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 ( 667 196 ) ( 372 729 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -184 988 16 115 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 75 450 

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 ) ( 54 750 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 1 ) ( 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 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 20 700 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 116 118 -55 620 

Залишок коштів на початок року 3405 107 381 163 034 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 260 -33 

Залишок коштів на кінець року 3415 221 239 107 381 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровагонмаш" 
за ЄДРПОУ 05669819 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

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 Х 0 Х 

    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 не грошових 

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 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 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 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 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 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 
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    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 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 Х 0 Х 

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     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер    Пуха Нiна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2018 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 
4000 8 318 0 29 225 48 908 1 490 83

3 

0 0 1 577 284 0 1 577 284 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -523 0 0 -523 0 -523 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 8 318 0 29 225 48 908 1 490 31

0 

0 0 1 576 761 0 1 576 761 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 296 929 0 0 296 929 0 296 929 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -9 280 0 -6 294 0 0 -15 574 0 -15 574 

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 -9 280 0 0 0 0 -9 280 0 -9 280 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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спільних підприємств  

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 -6 294 0 0 -6 294 0 -6 294 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

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, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 -9 280 0 290 635 0 0 281 355 0 281 355 

Залишок на кінець року  
4300 8 318 0 19 945 48 908 1 780 94

5 

0 0 1 858 116 0 1 858 116 

Примітки: В  рядку 2460  "Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)" вiдображено змiни в капiталi, що включає не лише 

змiни в Додатковому капiталi, а й в статтi "Нерозподiлений прибуток", що входить в Роздiл "Власний капiтал".  
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Iнша iнформацiя наведена у "Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

 

Керівник     Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

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

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi на 31.12.2018 року та за рiк, що закiнчився на цю дату. 

 

 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

 

Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" (скорочено: ПрАТ "Днiпровагонмаш") 

(надалi - "Компанiя" або "Днiпровагонмаш") було зареєстроване в Українi 19 квiтня 1995 року. 

Його юридичною адресою є: вул. Українська, 4, мiсто Кам'янське, Днiпропетровська обл., 51925, 

Україна. Основною дiяльнiстю Компанiї є проектування та виробництво вантажних залiзничних 

вагонiв, магiстральних вагонiв та спецiальних промислових вагонiв усiх видiв. Компанiя 

здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть в Українi.  

 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" розташоване за адресою: 51925, Україна,  Днiпропетровська обл., м. 

Кам'янське, вул. Українська, буд. 4; тел.:+38(05692) 58-47-27, факс: +38 (05692) 58-47-08,  адреса 

електронної пошти: sales@dvmash.biz, офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна 

iнформацiя про Компанiю: www.dvmash.biz, iдентифiкацiйний код - 05669819; 

мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1210436300; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230; вид 

економiчної дiяльностi за КВЕД - 30.20 "Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого 

складу". Дата реєстрацiї: 19.04.1995р. Країна реєстрацiї - Україна. 

 

Останнi змiни в Статутi вiдбулися 19.04.2018 року.  На рiчних загальних зборах акцiонерiв  року 

було прийнято рiшення внести та затвердити змiни та доповнення до статуту, якi,  зокрема, 

передбачають приведення окремих положень статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому 

законодавствi України, змiну типу та найменування товариства, шляхом       викладення статуту 

в новiй редакцiї. 

 

Частка власностi та право голосу Компанiї в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 2018 

та 2017 рокiв були представленi таким чином: 

 

Назва Країна реєстрацiї  Частка власностi станом на 

 

31 грудня 

 

2018року  Частка власностi станом на 

 

31 грудня 

 

2017 року  Основна дiяльнiсть 

 

Пряме володiння        

 

Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод" Україна   100%

  100%  Виробництво сталеливарної продукцiї  
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ТОВ "Торговий дiм "Днiпровагонмаш" Росiйська 

 

Федерацiя  100%  100%  Торгова компанiя 

     

 (б) Стан корпоративного управлiння 

 

Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Компанiї та їх компетенцiя обумовленi Статутом 

Компанiї. Компанiя заснувала Наглядову Раду i затвердила Положення про Наглядову Раду. 

Дирекцiя є виконавчим органом Компанiї, який здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзовує 

виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Компанiї обрана Ревiзiйна комiсiя, яка контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї. 

 

Компанiя не має вiддiлу внутрiшнього аудиту. Функцiї контролю покладено на контрольно-

ревiзiйне управлiння. 

 

(в) Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi 

 

Економiчне зростання в 2018 роцi прискорилося до 3,4 %, порiвняно з 2,7 % у 2017 роцi, завдяки 

ранньому врожаю, проте полiпшення iнвестицiйних настроїв стримується через затримки у 

реалiзацiї структурних реформ i виконання програми МВФ за даними огляду Свiтового Банку. 

Посилюється також вплив таких несприятливих факторiв, як передвиборча невизначенiсть, 

погiршення умов торгiвлi для України та значнi потреби у зовнiшньому фiнансуваннi в умовах 

погiршення доступу до капiталу для країн, що розвиваються. 

 

У 2018 року рушiйними силами зростання економiки були швидкi темпи росту сектора послуг, 

раннiй урожай сiльськогосподарських культур i вiдновлення зростання в гiрничо-видобувнiй 

галузi. У 2018 року додана вартiсть у внутрiшнiй торгiвлi зросла на 4,5 % (за рахунок 

пiдвищення заробiтної плати та внутрiшнього попиту), а сiльське господарство - на 11 % - 

завдяки ранньому врожаю.  

 

Утiм, суттєво сповiльнилося зростання промислового виробництва (до 2,3 % з 5,1 % у 2017 

роцi), будiвництва (до 5,5 % з 27 % у 2017 роцi) i транспорту (до 1,6 % з 4,3 % у 2017 роцi), що 

свiдчить про погiршення iнвестицiйних настроїв та зовнiшньої кон'юнктури. На довiру 

iнвесторiв впливають затримки в реалiзацiї ключових реформ i проведеннi оглядiв програми 

МВФ, особливо з урахуванням значних фiнансових потреб упродовж перiоду виборiв у 2019 

роцi. Зростання iнвестицiй в основний капiтал сповiльнилося до 15,4 % у 2018 роцi порiвняно з 

22 % в 2017 роцi. При цьому триває потужне зростання внутрiшнього споживання на рiвнi 4,8 % 

у 2018 року завдяки пiдвищенню пенсiй i зарплати (як у державному, так i приватному секторах 

унаслiдок змiцнення економiчної активностi та трудової мiграцiї). 

 

Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi 

риси, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним 

дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Поточна полiтична та економiчна 

ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати 

комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в 

економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування структурних 

систем, тощо з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 
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Прогноз зростання економiки залишається помiрним через значнi зовнiшнi та внутрiшнi 

виклики, однак прискорення реформ може допомогти забезпечити вищi темпи зростання у 

майбутньому. Позитивний вплив на вiдновлення економiки також матиме пiдвищення цiн на 

сировиннi товари на зовнiшнiх ринках та, вiдповiдно, покращення умов торгiвлi. Очiкуване 

зростання економiки у 2019 роцi становить 3.5%, та у 2020 - до 4%. 

 

Прискорення економiчного зростання до 4% та вище вимагатиме рiшучих дiй у напрямку 

полiтично складних реформ, направлених на вирiшення довготривалих структурних проблем. 

Реформи, спрямованi на пiдвищення конкурентоздатностi реального сектору разом iз реальною 

девальвацiєю, яка спостерiгалась протягом останнiх рокiв, мають сприяти зростанню експорту, 

тодi як реформи, направленi на створення додаткового фiскального простору, мають допомогти 

пiдвищити державнi iнвестицiї, а реформи у банкiвському секторi повиннi поступово вiдновити 

кредитування. Ризики цього прогнозу є значними i включають подальшу ескалацiю конфлiкту, 

погiршення кон'юнктури на зовнiшнiх ринках та зволiкання iз реформами. 

 

Зазначенi ризики залишаються суттєвими, включаючи виклики, пов'язаними з просуванням 

реформ у складному полiтичному середовищi, а також ризики, що мають вiдношення до 

ескалацiї конфлiкту або погiршення зовнiшнього середовища. Бюджетнi виклики у 

середньостроковiй перспективi є також значними - вирiшення питання макроекономiчної 

вразливостi вимагатиме системної фiскальної консолiдацiї, яка базуватиметься на структурних 

реформах. Без проведення структурних реформ, необхiдних для збiльшення експортного 

потенцiалу i залучення прямих iноземних iнвестицiй, Україна залишатиметься вразливою до 

зовнiшнiх шокiв i циклiв на сировинних ринках. 

 

Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi та 

перспективи бiзнесу Компанiї. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та 

економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний 

негативний вплив на економiку України. 

 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї й надалi буде впливати полiтичний розвиток 

України, включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового 

регулювання. Такi чинники та їх вплив на Компанiю можуть суттєво вплинути на можливiсть 

Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що такий вплив на Компанiю є не 

бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi 

дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у 

дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо.  

 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi та Росiйськiй Федерацiї на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок управлiнського персоналу. Ця окрема фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у 

зв'язку з впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 

 

2. Основнi принципи облiкової полiтики  

 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 



 140 

 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 

року, була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, 

випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") та вiдповiдно 

до законодавства України. 

 

 (б) Основа пiдготовки iнформацiї 

 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком 

деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти", як зазначено в облiковiй полiтицi нижче. Iсторична вартiсть звичайно 

визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи. 

 

 (в) Принцип безперервностi дiяльностi. 

 

Окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi, який 

передбачає, що Компанiя буде продовжувати свої операцiї в найближчому майбутньому, а 

також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. 

 

Таким чином, керiвництво Компанiї вважає, що використання принципу безперервної дiяльностi 

є доречним в даних обставинах. 

 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 

вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект 

впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає 

невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру 

настання термiнiв їх погашення.  

 

Дана окрема фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

 

(г) Застосування нових та переглянутих МСФЗ 

 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася у попередньому 

звiтному роцi, за винятком нових i переглянутих МСФЗ та ПКI, якi стали обов'язковими до 

застосування для звiтних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2018 р. 

 

Компанiя застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi 

Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФО"), якi вступили в дiю у 

вiдношеннi щорiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 

 

Компанiя вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 15 та МСФЗ (IFRS) 9. Характер та вплив змiн в 
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результатi прийняття цих нових стандартiв бухгалтерського облiку описанi нижче. 

 

Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше у 2018 роцi, але не впливають на  

фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя ранiше не застосовувала будь-якi стандарти, тлумачення 

або поправки, якi були виданi, але ще не набули чинностi. 

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 

 

МСФЗ (IFRS) 15 замiнює МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i 

вiдповiднi роз'яснення i застосовується по вiдношенню до всiх статей доходу, який виникає в 

зв'язку з договорами з покупцями, крiм випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери 

застосування iнших стандартiв.  

 

Для облiку доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт передбачає 

модель, що включає п'ять етапiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває 

вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг 

покупцевi. 

 

Стандарт вимагає, щоб органiзацiї застосовували судження i враховували всi доречнi факти та 

обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також 

мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат, безпосередньо 

пов'язаних з виконанням договору. 

 

Договори, укладенi Компанiєю з покупцями на продаж продукцiї, як правило, включають 

єдиний обов'язок до виконання. Компанiя прийшла до висновку, що виручка вiд продажу 

продукцiї повинна визнаватися в певний момент часу, коли контроль над активом передається 

покупцевi. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 15 не вплинуло на термiни визнання 

виручки.  

 

Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговi або оптовi знижки. 

До застосування МСФЗ (IFRS) 15 Компанiя визнавала виручку вiд продажу товарiв у сумi, яка 

оцiнювалася за справедливою вартiстю отриманого або такому, що пiдлягає отриманню 

вiдшкодування за вирахуванням повернень i уцiнок, торгових i оптових знижок. МСФЗ (IFRS) 

15 вимагає обмежувати розрахункове змiнне вiдшкодування щоб уникнути визнання завищеної 

суми виручки. Компанiя оцiнила, що застосування обмеження не привело до значних наслiдкiв 

на визнання виручки, оскiльки частка повернення продукцiї несуттєва. 

 

При прийняттi МСФЗ (IFRS) 15 щодо короткострокових авансових платежiв Компанiя 

використовувала спрощення практичного характеру. Вiдповiдно до даного спрощення Компанiя 

не буде коригувати обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента 

фiнансування в договорах, якщо в момент укладення договору Компанiя очiкує, що перiод мiж 

передачею Компанiєю обiцяного товару або послуги покупцевi i оплатою покупцем такого 

товару або послуги складе не бiльше одного року. 

 

Вiдповiдно до вимог до фiнансової звiтностi Компанiя деталiзувала iнформацiю про виручку, 

визнану за договорами з покупцями, за категорiями, що вiдображають те, яким чином 

економiчнi чинники впливають на характер, величину, термiни i невизначенiсть виникнення 

виручки i грошових потокiв. Розкриття iнформацiї щодо деталiзованої виручки розглядається у 

Примiтках. 
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МСФЗ(IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

Компанiя продовжує оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнювалися 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток до застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

 

Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Компанiя класифiкує i оцiнює борговi фiнансовi активи за 

амортизованою вартiстю - для фiнансових активiв, утримуваних в рамках бiзнес-моделi, метою 

якої є утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, 

якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину 

основної суми боргу. Компанiя включає в дану категорiю торгiвельну та iншу дебiторську 

заборгованiсть, а також позики, включенi до складу iнших необоротних фiнансових активiв. 

 

Порядок облiку фiнансових зобов'язань Компанiї залишився практично незмiнним у порiвняннi 

з порядком, застосовуваним згiдно з МСФЗ (IAS) 39.  

 

Новi вимоги класифiкацiї та оцiнки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

Застосування МСФЗ (IFRS) 9 змiнило порядок облiку, який використовується Компанiєю щодо 

збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв. Метод, який використовується в МСФЗ (IAS) 39 i 

заснований на понесенi збитки, був замiнений на модель прогнозних очiкуваних кредитних 

збиткiв. МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала оцiнний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки за всiма позиками i iншим борговим фiнансовим активам, якi не оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

 

Стосовно активiв за договором i торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiя 

застосувала спрощений пiдхiд до визначення очiкуваних кредитних втрат, який передбачає, що 

резерв на будь-яку звiтну дату розраховується шляхом розгляду можливих дефолтiв протягом 

усього термiну дiї фiнансового активу. Компанiя використовувала матрицю оцiночних резервiв, 

спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням 

прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 

 

Для розрахунку коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть була класифiкована за 

однорiдними групами за подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих 

перiодах: торгова дебiторська заборгованiсть вiд iнших компанiй; торгова дебiторська 

заборгованiсть пов'язаних сторiн; iнша дебiторська заборгованiсть; сумнiвна заборгованiсть. 

 

 (г)  Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу:  

 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 

 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi операцiй, 

що мають юридичну форму оренди". 

 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 
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оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди. 

 

Стандарт включає два винятки щодо визнання для орендарiв - оренда активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокова оренда, тобто оренда з 

термiном оренди 12 мiсяцiв або менше. 

 

На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо внесення орендних платежiв i актив, 

який представляє собою право використовувати базовий актив протягом термiну оренди. 

Орендарi повиннi будуть окремо визнавати процентнi витрати по зобов'язанням по орендi i 

амортизацiйнi вiдрахування по активу в формi права користування. 

 

Орендарi також будуть зобов'язанi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певних 

подiй (наприклад, змiна термiну оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни 

iндексу або ставки, використовуваної для визначення цих платежiв). Орендар, як правило, 

визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу в формi права 

користування. 

 

Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не вiдрiзняється вiд 

сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, що i в МСФЗ 

(IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 

або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати 

застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

 

Компанiя прийняла рiшення не аналiзувати повторно наявнiсть в дiючих договорах ознак 

оренди згiдно з МСФЗ (IFRS) 16. Договори, що не мiстять ознак оренди вiдповiдно до МСФЗ 

(IAS) 17 або Роз'ясненням КТМФЗ (IFRIC) 4 (наприклад, угоди про надання послуг), також не 

аналiзуються повторно. Дане спрощення практичного характеру, було застосоване до всiх 

договорiв, що дiють на дату першого застосування. 

 

Компанiя як орендар застосовує МСФЗ (IFRS) 16 щодо своїх договорiв оренди ретроспективно з 

визнанням сумарного ефекту першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 в якостi коригування 

вступної нерозподiленого прибутку на дату першого застосування (модифiковане 

ретроспективне застосування). У разi модифiкованого ретроспективного застосування орендар 

не перераховує порiвняльну iнформацiю. Компанiя застосовує обраний пiдхiд послiдовно 

вiдносно всiх своїх договорiв оренди, за якими вiн є орендарем. 

 

У 2018 роцi Компанiя провела попередню оцiнку впливу МСФЗ 16. Ця оцiнка грунтується на 

iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок отримання додаткової 

обгрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Компанiї в 2019 роцi, коли 

Компанiя почне застосування МСФЗ (IFRS) 16. За договорами оренди, де базовий актив має 

низьку вартiсть, аналiз проводився по кожному договору оренди окремо. 

 

Компанiя як орендодавець. Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

вiдрiзняється вiд сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть 

продовжувати класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, 



 144 

що i в МСФЗ (IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 

 

В даний час керiвництво Компанiї продовжує оцiнювати можливий вплив даного стандарту на її 

окрему фiнансову звiтнiсть. 

 

Iнтерпретацiя IFRIC 23 Невизначенiсть щодо обчислення податку на прибуток 

 

Iнтерпретацiя стосується облiку податкiв на прибуток, коли податковi трактування включають 

невизначенiсть, якi впливають на застосування МСБО 12, i не будуть застосовуватись до 

податкiв або зборiв за межами сфери дiї МСФЗ 12, а також не включають в себе вимоги, що 

стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеним податковими трактуваннями. 

 

Компанiя повинна розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з 

одним або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно 

дотримуватися пiдходу, який краще передбачає вирiшення невизначеностi.  

 

Iнтерпретацiя набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. 

Керiвництво Компанiї очiкує, що iнтерпретацiя не зробить iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Компанiї.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9: Особливостi дострокового погашення з негативною компенсацiєю. 

 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що договiрнi грошовi потоки 

являють собою "виключно виплати основної суми i вiдсоткiв на основну суму" (критерiй SPPI) i 

iнструмент проводиться в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 

МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд 

подiй або обставин, якi викликають дострокове розiрвання договору, i незалежно вiд того, яка 

сторона платить або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання договору. 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Керiвництво 

Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i 

результати дiяльностi Компанiї.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв по операцiям мiж 

iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або 

спiльному пiдприємству або вноситься до них.  

 

Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, що є бiзнесом згiдно з визначенням в МСФЗ(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Проте 

прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять 

собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, 

iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi.  
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Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте 

органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19: "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою" 

 

Згiдно поправкам, органiзацiя зобов'язана використовувати оновленi допущення для визначення 

вартостi послуг поточного перiоду i чистої величини вiдсоткiв за перiод, що залишився пiсля 

змiни, скорочення програми або погашення зобов'язань по нiй; визнавати будь-яке скорочення 

надлишкiв у пенсiйнiй програмi, навiть якщо такий надлишок не вiдображався ранiше через 

встановлену граничну величину активiв у складi прибутку або збитку в рамках вартостi послуг 

минулих перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Цi поправки 

застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх змiн до плану, скорочень або погашень 

зобов'язань за програмою Компанiї. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28: "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та 

спiльних пiдприємствах" 

 

Поправки уточнюють, що компанiї вiдображають в облiку довгостроковi iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, до яких неможливо застосувати метод пайової 

участi, з використанням МСФЗ (IFRS) 9. 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Компанiя не 

має таких довгострокових часток участi в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах, цi змiни не 

матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр. (випущенi в груднi 2017 року) 

 

Данi поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв,  що починаються 1 сiчня 2019 р. 

або пiсля цiєї дати, при цьому допускається їх дострокове застосування. Передбачається, що 

данi поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати 

дiяльностi Компанiї. Вони включають наступне: 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу": поправки роз'яснюють, що, коли органiзацiя отримує 

контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вона застосовує вимоги по об'єднанню 

бiзнесу, досягнутi поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних часток в активах та 

зобов'язаннях спiльної операцiї за справедливою вартiстю. При цьому покупець переоцiнює всю 

наявну ранiше частку участi в спiльних операцiях. 

 

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть": сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має 

спiльного контролю, може отримати спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в 

рамках яких є бiзнес, як визначено в МСФЗ (IFRS) 3. Поправки роз'яснюють, що ранiше належнi 

частки в цiй спiльнiй операцiї не переоцiнюють. 

 

МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток": органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо 

дивiдендiв, як визначено в МСФЗ (IFRS) 9, в момент визнання зобов'язання з виплати 
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дивiдендiв. Податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з минулими операцiями 

чи подiями, якi генерували прибуток, що розподiляється, нiж з розподiлами мiж власниками. 

Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку, 

iншому сукупному доходi або власному капiталi в залежностi вiд того, де органiзацiя спочатку 

визнала такi минулi операцiї або подiї. 

 

МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики": поправки роз'яснюють, що органiзацiя розглядає як 

частину загальних запозичень будь якi позики, первiсно виданi для розробки квалiфiкованого 

активу, до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього активу до 

використання за призначенням або продажу. 

 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть буде суттєвим. 

 

Керiвництво Компанiї не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на окрему 

фiнансову звiтнiсть. 

 

(д) Функцiональна валюта та валюта представлення 

 

Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена у валютi основного економiчного 

середовища, у якому веде свою операцiйну дiяльнiсть пiдприємство (його функцiональнiй 

валютi). Для цiлей даної окремої фiнансової звiтностi результати дiяльностi та фiнансовий стан 

Компанiї представленi в українськiй гривнi, яка є функцiональною валютою Компанiї та 

валютою представлення цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

 

Немонетарнi статтi, вiдображенi за справедливою вартiстю, деномiнованою в iноземних 

валютах, переводяться за курсами обмiну, якi переважали на дату визначення справедливої 

вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, не 

переводяться. Курсовi рiзницi визнаються у складi окремого звiту про фiнансовий результат 

того перiоду, в якому вони виникають. 

 

Для цiлей представлення цiєї фiнансової звiтностi активи та зобов'язання за iноземними 

операцiями Компанiї представленi в українськiй гривнi з використанням курсiв обмiну валют, 

встановлених Нацiональним Банком України.  

 

Вiдповiднi курси обмiну валют були представленi таким чином: 

 

Валюта (курс) 31 грудня 2018 

 

року  31 грудня 2017 

 

року  

 

Гривня/долар США 27,688264  28,067223  

 

Гривня/євро 31,714138  33,495424  

 

Гривня/росiйський рубль 0,39827  0,487030  
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(е) Основи облiкової полiтики 

 

Визнання доходiв 

 

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 

 

Для визнання доходу Компанiя використовує п'яти-етапну модель згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю 

компенсацiї отриманої або до отримання. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на очiкувану суму 

повернутих клiєнтами товарiв, торговельних знижок та iнших подiбних вiдрахувань. 

 

Компанiя займається реалiзацiєю продукцiї, а також наданням послуг. Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами визнається, коли контроль за товарами або послугами передається клiєнту в сумi, що 

вiдображає вiдшкодування, яке Компанiя розраховує отримати в обмiн на цi товари або послуги. 

Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами, 

оскiльки вона зазвичай контролює товари або послуги, перш нiж передати їх клiєнту. 

 

Продаж товарiв та послуг 

 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в певний момент часу, коли контроль над активом 

передається замовнику. Компанiя розглядає, чи є в договорi iншi обiцянки, якi є окремими 

зобов'язаннями щодо виконання, на якi має бути розподiлена частина цiни угоди (наприклад, 

гарантiї, торговi або оптовi знижки, право на повернення). При визначеннi цiни операцiї з 

продажу продукцiї Компанiя враховує наслiдки змiнного вiдшкодування, iснування значних 

компонентiв фiнансування та вiдшкодування, що виплачується замовнику (якщо такi є). 

 

Змiнна компенсацiя 

 

Якщо компенсацiя, обiцяна за договором, включає в себе змiнну суму, Компанiя оцiнює суму 

вiдшкодування, право на яке вона отримає в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг 

покупцевi. Змiнна компенсацiя оцiнюється в момент укладення договору, i щодо її оцiнки 

застосовується обмеження до тих пiр, поки не буде вирiшена вiдповiдна невизначенiсть. 

Застосування обмеження оцiнки змiнної компенсацiї збiльшує суму виручки, визнання якої було 

вiдкладено. Право на повернення i зворотнi знижки за обсяг призводять до виникнення змiнного 

вiдшкодування. 

 

Право на повернення 

 

Деякi контракти надають клiєнту право повернути товар протягом визначеного перiоду. 

Компанiя використовує метод очiкуваної вартостi для оцiнки товарiв, якi не будуть повернутi, 

оскiльки цей метод найкраще передбачає суму змiнної компенсацiї, на яку Компанiя матиме 

право. Для облiку передачi продукцiї з правом на повернення Компанiя визнає виручку вiд 

переданої продукцiї в розмiрi вiдшкодування, право на яке очiкує отримати, зобов'язання щодо 

повернення коштiв та актив (i вiдповiдне коригування собiвартостi продажiв) щодо права на 

отримання продукцiї вiд покупцiв при виконаннi зобов'язання щодо повернення коштiв. 
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Iстотний компонент фiнансування 

 

Компанiя не коригує обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу iстотного компонента 

фiнансування, якщо вона очiкує в момент укладення договору, що перiод мiж передачею 

обiцяної продукцiї або послуги покупцевi i оплатою цiєї продукцiї або послуги складає не 

бiльше одного року. 

 

Залишок за договорами 

 

Контрактний актив - це право на компенсацiю в обмiн на товари або послуги, переданi 

покупцевi. Якщо Компанiя передає товари або послуги покупцевi до того, як покупець 

виплатить компенсацiю, або до того моменту, коли вiдшкодування стає таким, що пiдлягає 

виплатi,  визнається актив за договором, за винятком сум, що подаються в якостi дебiторської 

заборгованостi. 

 

Дебiторська заборгованiсть - це право Компанiї на вiдшкодування, яке є безумовним, тобто 

потрiбен лише час, необхiдний для сплати компенсацiї. 

 

Зобов'язання Компанiї передати товари або послуги клiєнтовi, за якi вона отримала компенсацiю 

(або настав строк сплати такої суми) вiд клiєнта. Якщо клiєнт сплачує компенсацiю до того, як 

Компанiя передає товари або послуги клiєнту, контрактне зобов'язання визнається, якщо платiж 

здiйснено у складi поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами. Контрактнi 

зобов'язання визнаються як дохiд, коли Компанiя виконує зобов'язання щодо виконання за 

договором. 

 

Доходи з вiдсоткiв 

 

Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi часу на здiйснення операцiї, з урахуванням 

основної суми заборгованостi та вiдповiдної ефективної ставки вiдсотка, яка представляє собою 

ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом 

очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi 

даного активу. 

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

 

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

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

 

Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв та 

зобов'язань, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i сумами, що 

використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується: по 

тимчасових рiзницях, що виникають вiд початкового визнання активiв або зобов'язань за 
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операцiями, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний 

прибуток або збиток, а також по тимчасових рiзницях, що виникають вiд iнвестицiй у дочiрнi 

пiдприємства та спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi у найближчому майбутньому. 

 

Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi. 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно зараховуються у разi iснування юридично 

забезпеченого права на взаємно зарахування поточних податкових активiв та зобов'язань, якщо 

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

того самого суб'єкта господарювання, що обкладається податком, або з рiзних суб'єктiв 

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

взаємно зарахування поточних податкових зобов'язань та активiв на нетто-основi або їх 

податковi активи та зобов'язання будуть реалiзованi одночасно. 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових 

кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. 

Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну дату звiтностi та зменшуються, коли 

реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною. 

 

Основнi засоби 

 

Компанiя визнає матерiальнi об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких 

бiльше 1 000 гривень. 

 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або доцiльною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату прийняття МСФЗ за 

справедливу вартiсть основних засобiв було взято їх умовну вартiсть для цiлей пiдготовки 

фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

 

Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi 

мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-

якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та 

приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва 

Компанiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

 

Капiталiзованi у подальшому витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну 

частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню 

здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не 

вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу звiту про 

фiнансовi результати того перiоду, в якому вони були понесенi.  

 

Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або доцiльну вартiсть об'єкта 

основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 
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очiкувана сума, яку Компанiя одержала б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних 

засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й 

стану, в якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного 

використання. 

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу 

протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням 

прямолiнiйного методу.  

 

Строки корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:  

 

Групи основних засобiв Строк корисного використання, 

 

рокiв 

 

Будiвлi та споруди 10-30 

 

Машини та обладнання  5-20 

 

Промисловi транспортнi засоби 5-23 

 

Автомобiлi 3-5 

 

Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 3-5 

 

Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних 

засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю 

активу i визнається у складi звiту про фiнансовi результати.  

 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, понесених безпосередньо 

пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного 

будiвництва, на основi того самого методу, що й iнших об'єктiв основних засобiв, починається з 

моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, 

який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.  

 

Знецiнення основних засобiв 

 

На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою 

визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що данi активи зазнали збитку вiд знецiнення. У 

разi наявностi таких свiдчень Компанiя здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного 

активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Якщо 

неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму 

вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить даний актив. У випадках 

коли можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв корпоративнi 

активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, 

вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких 

можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу. 

 

Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за 
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вирахуванням витрат на продаж, та вартостi при використаннi. При проведеннi оцiнки вартостi 

при використаннi сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої 

теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого 

не були скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.  

 

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) менша його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує 

грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення 

одразу визнаються негайно у складi звiту про фiнансовi результати, за винятком випадкiв коли 

вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках збиток вiд 

знецiнення вiдображається як зменшення у результатi переоцiнки. 

 

У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу 

(або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми 

вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову 

вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у 

попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення 

визнається негайно у складi звiту про фiнансовi результати, крiм випадкiв коли вiдповiдний 

актив є об'єктом основних засобiв, який вiдображається за переоцiненою вартiстю. У цьому 

випадку сторнування збитку вiд знецiнення розглядається як збiльшення у результатi 

переоцiнки. 

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи визнають, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi 

вiдносяться до активу, надходитимуть до Компанiї; та собiвартiсть активу можна достовiрно 

оцiнити. Актив iдентифiкується, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна 

вiдокремити або вiддiлити i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти 

iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи 

зобов'язанням. 

 

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Видатки на 

нематерiальний актив визнають як витрати на момент їхнього понесення за винятком випадкiв, 

коли вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям 

визнання, або цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

 

Необоротнi активи (або група вибуття) класифiкуються Компанiєю як утримуванi для продажу, 

якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

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

можна продати у його поточному станi, та iснує висока вiрогiднiсть такого продажу. 

Керiвництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його 

класифiкацiї як призначеного для продажу. 

 

Якщо Компанiя прийняла план продажу контрольного пакету дочiрнього пiдприємства, усi 
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активи та зобов'язання такого дочiрнього пiдприємства змiнюють свою класифiкацiю на такi, що 

призначенi для продажу, за умови виконання описаних вище критерiїв, незалежно вiд 

збереження Компанiєю неконтрольних часток володiння у колишньому дочiрньому 

пiдприємствi пiсля продажу. 

 

Необоротнi активи (та групи вибуття), якi були класифiкованi як призначенi для продажу, 

оцiнюються за меншою iз двох величин: залишкової вартостi на момент змiни класифiкацiї та 

справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. 

 

Фiнансовi активи 

 

Фiнансовi активи класифiкуються, при первiсному визнаннi, як фiнансовi активи за 

амортизованою вартiстю; справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд характеристик 

грошових потокiв фiнансового активу та бiзнес-моделi Компанiї для управлiння ними. За 

винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного фiнансового компонента 

або, Компанiя спочатку оцiнює фiнансовий актив за справедливою вартiстю плюс, у випадку 

фiнансового активу, що не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Торгова дебiторська заборгованiсть, 

яка не мiстить значного фiнансового компонента, оцiнюється за цiною операцiї, визначеною 

згiдно з МСФЗ 15. 

 

Бiзнес-модель визначається на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється 

управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. 

Бiзнес-модель визначає, чи будуть потоки грошових коштiв результатом збору договором 

грошових потокiв, або як для отримання передбачених договором грошових потокiв, так i для 

продажу фiнансових активiв. 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як позики 

та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної 

ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання 

вiдсоткiв не буде iстотним. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не 

нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на 

покриття очiкуваних кредитних збиткiв визнаються у складi звiту про фiнансовi результати, 

коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.  

 

Метод ефективної ставки вiдсотка 

 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового активу та розподiлу доходiв з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна 

вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових 

коштiв (включаючи всi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну 

частину ефективної ставки вiдсотка, витрат на здiйснення операцiї та iнших премiй або 
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дисконтiв) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу або, коли доцiльно, 

коротшого перiоду до чистої балансової вартостi при первiсному визнаннi. Доходи визнаються 

на основi ефективної ставки вiдсотка для боргових iнструментiв. 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

 

Компанiя визнає резерв на очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, якi не 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi збитки 

базуються на рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, що сплачуються вiдповiдно до 

контракту, та всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати, дисконтованi за 

початковою ефективною процентною ставкою. Очiкуванi потоки грошових коштiв 

включатимуть грошовi потоки вiд продажу заставного майна або iншi кредитнi покращення, якi 

є невiд'ємною частиною договiрних умов. 

 

Якщо на звiтну дату вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом 

з моменту первiсного визнання, Компанiя оцiнює резерв пiд збитки по даному фiнансовому 

iнструменту в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитних збитках. Якщо кредитний 

ризик по фiнансовому iнструменту значно збiльшився з моменту первiсного визнання Компанiя 

оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом в сумi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитних збитках за весь термiн. 

 

Для дебiторської заборгованостi та контрактних активiв Компанiя застосовує спрощений пiдхiд 

до розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. Таким чином, Компанiя не вiдстежує змiни у 

кредитному ризику, а замiсть цього визнає збиткiв вiд знецiнення визначенi на основi 

очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього термiну дiї фiнансового активу. Компанiя 

використовує матрицю для визначення розрахунку резерву пiд знецiнення, яка грунтується на 

iсторичних спостереженнях кредитних втрат i коригується з урахуванням прогнозних оцiнок, 

специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 

 

Компанiя розглядає фiнансовий актив у невиконаннi зобов'язань, якщо договiрнi платежi 

простроченi протягом 90 днiв. Однак у певних випадках Компанiя може також вважати 

фiнансовий актив неплатоспроможним, коли внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те, 

що Компанiя навряд чи отримає непогашенi договiрнi суми в повному обсязi, перш нiж брати до 

уваги будь-якi кредитнi покращення, якi утримує Компанiя. Фiнансовий актив списується, якщо 

немає обгрунтованих очiкувань щодо повернення договiрних грошових потокiв. 

 

Припинення визнання фiнансових активiв 

 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив тiльки у тих випадках, коли припиняють свою 

дiю контрактнi права на потоки грошових коштiв вiд даного активу; або ж коли вона передає 

фiнансовий актив i всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням даним активом, iншому 

пiдприємству.  

 

Якщо Компанiя не передає i не зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням 

активом, але продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою збережену 

частку в даному активi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, треба буде 

заплатити. Якщо Компанiя зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням 

переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати даний фiнансовий актив i також 

визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень. 
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За умови повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активу та сумою компенсацiї отриманої i до отримання та накопиченим прибутком або збитком, 

який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

 

Грошi та їхнi еквiваленти 

 

Грошi та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках у банках 

та депозити з первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв. 

 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю 

 

Класифiкацiя на борговi iнструменти або iнструменти власного капiталу 

 

Борговi та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як 

iнструменти власного капiталу у вiдповiдностi до сутностi договору. 

 

Iнструменти власного капiталу 

 

Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який свiдчить про 

залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов'язань. Iнструменти 

власного капiталу, випущенi Компанiєю, вiдображаються за справедливою вартiстю отриманих 

надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. 

 

Дивiденди 

 

Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл нерозподiленого 

прибутку серед акцiонерiв протягом перiоду, причому сума визнаних, але не виплачених 

дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов'язань. Дивiденди, оголошенi пiсля 

звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються як 

зобов'язання на звiтну дату, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

 

Фiнансовi зобов'язання включать позики i торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та 

первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. 

 

Фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового зобов'язання та розподiлу вiдсоткових витрат протягом вiдповiдного перiоду. 

Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi 

виплати грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового зобов'язання або, якщо 

доцiльно, протягом коротшого перiоду. 

 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання 

Компанiї виконанi, вiдмiненi або спливає строк їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

списаного фiнансового зобов'язання та сплаченої компенсацiї i компенсацiї до сплати визнається 
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у звiтi про фiнансовi результати. 

 

Пенсiйнi плани iз визначеними виплатами 

 

Компанiя сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму, яка розраховується на основi 

заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї на цi внески включаються до складу 

статтi "Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування". Цi суми визнаються витратами того перiоду, 

в якому вони були понесенi. 

 

Окрiм того, Компанiя зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми за 

пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Компанiї, якi працювали у шкiдливих 

умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 

пенсiйним законодавством України.  

 

Даний пенсiйний план iз визначеними виплатами ("План") не має спецiального фонду i активiв 

для його забезпечення. Зобов'язання та витрати, якi стосуються даного пенсiйного плану iз 

визначеними виплатами, нараховуються у цiй фiнансовiй звiтностi з використанням методу 

прогнозної кредитної одиницi стосовно працiвникiв, якi мають право на такi виплати. 

 

Чисте зобов'язання Компанiї стосовно цього Плану розраховується шляхом оцiнки майбутнiх 

виплат, якi працiвники заробили за свої послуги, якi вони надали у поточному та попередньому 

перiодах. Сума виплати потiм дисконтується для визначення поточної вартостi зобов'язання, яке 

вiдображається у балансi.  

 

Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи доходнiсть 

на дату звiтностi по українських державних та високолiквiдних корпоративних довгострокових 

облiгацiях. Актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно у складi звiту про сукупний дохiд.  

 

Пенсiйнi зобов'язання облiковуються як довгостроковi зобов'язання. Компанiя використовує 

послуги професiйного актуарiя для розрахунку суми цих зобов'язань на кожну звiтну дату 

(календарного року). Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених станом на 

звiтну дату.  

 

Запаси 

 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 

реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату 

працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi для доведення запасiв до їхнього теперiшнього 

мiсця розташування та стану.  

 

Собiвартiсть запасiв розраховується з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста 

вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх 

очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 

 

Резерви 

 

Резерви визнаються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання 

внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Компанiя буде змушена погасити 

дане зобов'язання i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання. 
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Сума, визнана в якостi резерву, представляє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для 

погашення поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, 

характерних для даного зобов'язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з 

використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення 

поточних зобов'язань, його балансова вартiсть представляє собою поточну вартiсть даних 

потокiв грошових коштiв. 

 

У випадках коли очiкується, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми 

резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо iснує практична впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума 

дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена. 

 

Компанiя як орендатор 

 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Умовнi оренднi платежi, якi виникають за договорами 

операцiйної оренди, визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

 

3. Iстотнi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi оцiнок  

 

(а) Використання оцiнок та припущень 

 

Пiдготовка цiєї окремої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва прийняття оцiнок i 

припущень, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, вiдображених у звiтностi, а також на 

розкриття умовних активiв i зобов'язань та вiдображених сум доходiв i витрат за звiтний перiод. 

Внаслiдок невизначеностi, яка властива таким оцiнкам, фактичнi результати, вiдображенi у 

майбутнiх перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 

результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, 

якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

 

(б) Основнi джерела невизначеностi оцiнок 

 

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони 

стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. 

 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Компанiя дотримувалось всiх нормативних положень i всi передбаченi 

законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Внесення змiн до Закону 
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України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення 

деяких положень суттєво не вплине на формування фiнансової звiтностi Компанiї. 

 

Можливiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв.  

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує висока ймовiрнiсть їх реалiзацiї, 

що залежить вiд формування достатнього прибутку до оподаткування у майбутньому. 

Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому залежать вiд оцiнок 

керiвництва стосовно майбутнiх грошових надходжень. Данi оцiнки залежать вiд оцiнок 

майбутнiх обсягiв реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг, цiн на матерiали та операцiйних 

витрат.  

 

Судження також необхiднi для застосування податкового законодавства. Цi судження та оцiнки 

являються об'єктом впливу ризикiв та невизначеностей, отже iснує ймовiрнiсть того, що змiни 

обставин вплинуть на очiкування, що змiнить суму вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань, визнаних станом на звiтну дату. В такiй ситуацiї деякi чи 

всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати 

коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку. Детальнiша 

iнформацiя надана в Примiтцi 15. 

 

Визнання та оцiнка знецiнення безвiдсоткових позик наданих 

 

Безвiдсотковi позики наданi визнаються як фiнансовий актив по номiнальнiй вартостi, яка 

дорiвнює справедливiй вартостi на дату видачi, оскiльки Компанiя має право негайної вимоги 

погашення цих позик. Знецiнення безвiдсоткових позик наданих, якщо є, оцiнюється на основi 

iсторичного досвiду, аналiзу фiнансового стану вiдповiдних контрагентiв, окремо або у складi 

груп. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 22.  

 

Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi - очiкуваннi кредитнi збитки 

 

Компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих 

постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. При визначеннi сумнiвної 

дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори як поточна загальна економiчна 

кон'юнктура, галузевi економiчнi умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв 

продукцiї. Змiни в економiцi, промисловостi, а також у фiнансовому станi конкретних 

споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування резервiв сумнiвної дебiторської 

заборгованостi, вiдображених в фiнансовiй звiтностi. Компанiя використовує судження, якi 

грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 

активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво 

здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу.  

 

Компанiя використовує матрицю для визначення розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки для торгової дебiторської заборгованостi та контрактних активiв. Для розрахунку 

коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть класифiкується за однорiдними групами за 

подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих перiодах. 

 

Матриця грунтується на iсторичних спостереженнях кредитних втрат i коригується з 

урахуванням прогнозних оцiнок (специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних 

умов). На кожну звiтну дату iсторичнi спостережуванi ставки дефолту оновлюються та 

аналiзуються змiни в прогнозних оцiнках. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 20.  
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Оцiнка чистої вартостi та знецiнення запасiв 

 

Компанiя створює резерв знецiнення по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним 

частинам. Крiм того, деяка частина готової продукцiї Компанiї вiдображена в балансi за чистою 

вартiстю реалiзацiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрнiй 

iнформацiї, доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, що 

безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi 

подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Детальнiша iнформацiя надана в 

Примiтцi 19. 

 

Оцiнка зменшення корисностi необоротних активiв 

 

Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення 

корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36, якщо обставини вказують на можливе зменшення 

корисностi. 

 

Ознаки, якi Компанiя вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з 

метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 

вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 

майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї 

Компанiї (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з 

операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 

 

Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв грунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

 

Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки. 

Визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв потребує вiд керiвництва робити 

припущення щодо майбутнiх продажiв, валової маржi, операцiйних витрат, темпiв зростання в 

пост-прогнозному перiодi, капiтальних витрат та ставки дисконтування iз застосуванням 

розрахунку середньозваженої вартостi капiталу WACC. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року керiвництво Компанiї провело оцiнку основних засобiв на 

предмет економiчного знецiнення. Вiдновлювана вартiсть визначалася виходячи з вартостi при 

використаннi з урахуванням прогнозних грошових потокiв, спланованих у рамках ухваленого 

Компанiєю бюджету на п'ять рокiв. Для даної моделi було застосовано основне припущення - 

визначення ставки дисконтування прогнозних грошових потокiв на 5 рокiв iз застосуванням 

середньозваженої вартостi капiталу WACC. При збiльшеннi застосованої ставки дисконтування 

(WACC), вартiсть оцiнюваної одиницi зменшуватиметься, при зменшеннi - вартiсть оцiнюваної 

одиницi зростатиме.  

 

Розрахунок економiчних вигiд вiд використання одиницi, що генерує грошовi кошти, є особливо 

чутливим до наступних припущень: 

 

- Валовий прибуток - керiвництво визначило плановий показник валового прибутку на пiдставi 

результатiв минулих рокiв i своїх очiкувань щодо розвитку внутрiшнього та зовнiшнього ринку; 
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- Iнфляцiя цiн на виробничi ресурси - оцiночнi значення були отриманi з опублiкованих 

показникiв. Прогнознi показники використовувалися за наявностi даних у вiдкритому доступi, в 

iншому випадку в якостi iндикатора майбутнiх змiн цiни використовувалися останнi фактичнi 

данi щодо змiни цiн на ресурси. 

 

В результатi тестування на знецiнення не було виявлено збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить 

iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення. 

 

Строки корисного використання основних засобiв 

 

Компанiя оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, на основi очiкувань 

щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн 

ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв. Строки корисного використання основних засобiв 

переглядаються не рiдше одного разу на рiк наприкiнцi кожного звiтного року. У випадку, якщо 

очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових 

оцiнках вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Зазначенi оцiнки можуть вплинути на балансову вартiсть основних засобiв у звiтi про 

фiнансовий стан i знос, визнаний у прибутках та збитках. 

 

Пенсiйнi зобов'язання.  

 

Сума пенсiйних зобов'язань оцiнюється на основi низки прогнозiв та припущень, якi необхiднi 

для оцiнки зобов'язання на кожну звiтну дату. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних 

професiйних суджень стосовно очiкуваної заробiтної плати, змiни рiвня iнфляцiї тощо. Вартiсть 

зобов'язань з пенсiйного забезпечення за визначеними виплатами та iншим виплатам по 

закiнченню трудової дiяльностi визначається з використанням актуарних припущень. Актуарнi 

припущення включають припущення щодо ставок дисконтування, очiкуваних приростiв 

заробiтної плати, плинностi працiвникiв, коефiцiєнтiв смертностi та майбутнього приросту 

пенсiй. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.  

 

Для визначення вiдповiдної ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi 

вiдсотковi ставки по державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних 

таблицях смертностi по Українi. Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної 

заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому досвiдi. 

Змiна оцiнок керiвництва може вплинути на вартiсть балансового зобов'язання та вiдповiдних 

нарахувань у складi звiту про фiнансовi результати. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 

26. 

 

Судовi розгляди 

 

Компанiя застосовує професiйне судження при оцiнцi та визнаннi резервiв i розкриттi 

потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними 

претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за 

допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних 

зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або 

претензiї, пред'явлених Компанiї, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або 

претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу 
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невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно 

вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру 

надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх 

консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати 

дiяльностi. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 30. 

 

 (в) Оцiнка справедливої вартостi 

 

Певнi положення облiкової полiтики Компанiї i ряд розкриттiв вимагають оцiнки справедливої 

вартостi фiнансових активiв i зобов'язань. 

 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки: 

 

Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов'язання на активних 

ринках. 

 

Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, якi є 

наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на 

основi цiн). 

 

Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов'язань, якi не грунтуються на наявних ринкових даних 

(не наявнi вихiднi данi). 

 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

 

Компанiя визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце.  

 

Детальнiша iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв надана в 

Примiтцi 30. 

 

4. Змiни на початок звiтного перiоду та порiвняльна iнформацiя 

 

У 2018 роцi пiдприємство внесло коригування, що не були визнанi станом на 31 грудня 2017 

року, до наступних статей фiнансовою звiтностi: 

 

 

 

(у тисячах гривень) Код рядка 31.12.2017  (згiдно з попередньою звiтнiстю) Коригування

 31.12. 2017  (перераховано) 

 

АКТИВ     

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 1135 11 741 (401) 11 340 
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у тому числi з податку на прибуток  4 928 (27) 4 921 

 

БАЛАНС 1300 1 634 218 (401) 1 633 817 

 

     

 

ПАСИВ     

 

Нерозподiлений прибуток 1420 1 427 241 (523) 1 426 718 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1615 2 552 122 2 674 

 

БАЛАНС 1900 1 634 218 (401) 1 633 817 

 

 

 

(у тисячах гривень) Код рядка 31.12.2017  (згiдно з попередньою звiтнiстю) Коригування

 31.12. 2017  (перераховано) 

 

I. Фiнансовi результати     

 

Загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати 2130 (61 097) (122) (61 219) 

 

Iншi операцiйнi витрати 2180 (44 887) (374) (45 261) 

 

Фiнансовi результати до оподаткування 2290 3 860 (496) 3 364 

 

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2300 (787) (27) (814) 

 

Чистий фiнансовий результат 2350 3 073 (523) 2 550 

 

II. Сукупний дохiд     

 

Сукупний дохiд  2465 4151 (523) 3 628 

 

 

 

Змiни вiдбулися за рахунок донарахувань по Акту перевiрки дотримання податкового та 

валютного законодавства. 

 

  

 

5. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2000) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Доходи вiд продажу власної продукцiї:    

 

  Доходи вiд реалiзацiї залiзничних вагонiв i рухомого складу 2 740 114             805 
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684  

 

  Доходи вiд продажу запасних частин 2 244  8 791 

 

  Доходи вiд наданих послуг 14 619                 7  466  

 

            в тому числi ремонт вагонiв 13 831                 7 069  

 

  Доходи вiд продажу альтернативної продукцiї 314                 2 795  

 

             в тому числi сiльськогосподарська технiка 198                 1 369  

 

Всього  2 757 291  824 736 

 

6. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2050) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Собiвартiсть власної продукцiї:    

 

  Сировина  2 322 430  797 845 

 

  Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 266 845  103 439 

 

  Комунальнi та iншi послуги 45 732  22 168 

 

  Знос основних засобiв 14 221  14 061 

 

  Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами 

(Примiтка 26) 1 688  769 

 

  Визнаний актуарний збиток (прибуток) (Примiтка 26) 373  447 

 

  Результати секвестрiв та минулих послуг (Примiтка 26) -  (261) 

 

  Транспортнi послуги (8)  (14) 

 

  Iншi витрати  14 241  9 027 

 

  Змiни залишкiв запасiв  (167 128)  (166 506) 

 

Всього  2 498 394  780 975 

 

    

 

7. Адмiнiстративнi витрати (код рядка 2130) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 59 667  35 156 
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Оренда земельної дiлянки 11 220  8 454 

 

Транспортнi витрати 4 473  3 177 

 

Витрати на тестування та сертифiкацiю продукцiї 2 781  1 931 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв 1 831  1 252 

 

Утилiзацiя вiдходiв та прибирання територiї 1 741  1 263 

 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 752  426 

 

Ремонт та обслуговування 3 021  2 015 

 

Комiсiйнi банкiв 1 526  754 

 

Комунальнi послуги 1 631  1 145 

 

Матерiали  1 134  547 

 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 152  137 

 

Знос основних засобiв  282  95 

 

Iншi витрати 5 809  4 867 

 

Всього 

 

 

 

 96 020  61 219 

 

8. Витрати на збут (код рядка 2150) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Транспортнi витрати 928  602 

 

Винагорода торговому агенту    0 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 4 650  3 879 

 

Оренда необоротних активiв 877  199 

 

Матерiали 361  719 

 

Митнi збори   0 

 

Знос основних засобiв 535  529 
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Витрати на гарантiйний ремонт 79  20 

 

Iншi витрати 2 560  1 032 

 

Всього  9 990  6 980 

 

9.  Iншi операцiйнi доходи (код рядка 2120) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Доходи вiд продажу iнших оборотних активiв  105 880 

 

  41 370 

 

Доходи вiд продажу iнших послуг 23 252  10 810 

 

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 

 

 10  1 106 

 

Доходи  вiд переоцiнки балансiв у iноземнiй валютi                                                                    

   0 

 

Iншi доходи 2 970  7 617 

 

Всього  132 112  60 903 

 

10. Iншi операцiйнi витрати (код рядка 2180) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Списання запасiв 2 658  1 335 

 

Собiвартiсть iнших оборотних активiв 78 004  29 678 

 

Собiвартiсть iнших послуг 19 933  9 697 

 

Списання податкiв 7  2 

 

Штрафи та пенi сплаченi 421  22 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2 723  1 213 

 

Змiна резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi 988  190 

 

Витрати Профкому 
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 1 001  511 

 

Iншi витрати 2 158  1 661 

 

Витрати вiд переоцiнки балансiв у iноземнiй валютi                                                                    

 8  880 

 

Знос основних засобiв 70  72 

 

Всього  107 971  45 261 

 

11. Iншi фiнансовi доходи (код рядка 2220) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Проценти по депозитним вкладам 9 836  8 151 

 

Проценти по облiгацiям iнших пiдприємств 0  2 410 

 

Проценти по ОВДЗ по ПДВ 83  146 

 

Ефект вiд дисконтування фiнансових зобов'язань   2 652 

 

Процентнi доходи iншi (займи)   0 

Всього  9 919  13 359 

 

12. Фiнансовi витрати (код рядка 2250 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями 1 548  1 654 

 

Iншi фiнансовi витрати 180  0    

Всього  1 728  1 654 

 

13. Iншi доходи та витрати  

 

Iншi доходи (код рядка 2240) 2018  2017 

 

  (у тисячах гривень)    

 

Результат вiд продажу цiнних паперiв -  75 

 

Дохiд вiд вибуття основних засобiв 528  388 

 

Дооцiнка цiнних паперiв до справедливої вартостi   0 

 

Iншi доходи 15  6 

Всього 543  469 
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Iншi витрати (код рядка 2270) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Резерв знецiнення основних засобiв  1  0 

 

Збиток вiд вибуття основних засобiв 180  2 

 

Iншi витрати 38  12    

Всього  219  14 

 

14. Податок на прибуток (код рядка 1045, 2300, 2455) 

 

На 31 грудня 2018 р. установлена законодавством ставка оподаткування Компанiї становить 

18% (31 грудня 2017 р.: 18%).  

 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток були представленi таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Поточнi витрати з податку на прибуток  (34 702)  (1 266) 

 

Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток 730  452 

 

Вплив перерахунку функцiональної валюти в валюту балансу    

 

Витрати з податку на прибуток (33 972)  (814) 

 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток було представлене 

таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Прибуток до оподаткування 185 543  3 364 

 

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками (33 398) 

 (606) 

 

Вплив витрат, якi не вiдносяться на витрати у податковому облiку  (574)  (208) 

 

Витрати з податку на прибуток 33 972  814 

  

Iнший сукупний  дохiд до оподаткування (4 978)  1 315 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом -  (237) 

 

Витрати з податку на прибуток в iншому сукупному доходi -  237 
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Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 

рокiв оцiнювались за податковими ставками (18%), якi, як очiкується, будуть застосовуватись у 

перiодi, у якому передбачається реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

 

Iнформацiя щодо виникнення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань була представлена 

таким чином: 

 

 Сальдо на 

 

31 грудня 

 

2017 року Визнано у прибутку або збитку Визнано у iншому сукупному доходi

 Сальдо на 

 

31 грудня 

 

2018року 

 

(у тисячах гривень) актив (зобов'язання) вигода (витрати) вигода (витрати) актив 

(зобов'язання) 

 

Вiдстроченнi податковi активи (ВПА):        

 

Пенсiйнi зобов'язання 2 229  151  -  2 380 

 

Запаси 3 121  9  -  3 130 

 

Поточнi забезпечення 196  (196)  -  0 

 

Резерв на сумнiвну заборгованiсть -  78  -  0 

 

   42    5 510 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання (ВПЗ):        

 

Основнi засоби (5 014)  766  -  (4 248) 

       

Вiдстроченнi податковi активи, нетто  532  730  -  1 262 

 

Компанiя визнає окремо вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання у 

зв'язку з тим, що їх реалiзацiя очiкується у рiзних податкових юрисдикцiях.   

 

Компанiя також очiкує, що майбутнiй прибуток до оподаткування буде достатнiм для реалiзацiї 

вiдстроченого податкового активу. 

 

15. Нематерiальнi активи (код рядка 1000) 

 

(у тисячах гривень) Лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи  Всього 

 

Первiсна вартiсть      
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   Станом на 31 грудня 2017 року 4 320  5 055  9 375 

 

Надходження 38  3 369  3 407 

 

Вибуття 0  2 182  2 182 

 

   Станом на 31 грудня 2018 року 4 358  6 242  10 600 

 

Накопичена амортизацiя       

 

   Станом на 31 грудня 2017року  (3 705)  (1 114)  (4 819) 

 

Амортизацiйнi нарахування (190)  (1 641)  (1 831) 

 

Лiквiдовано при вибуттi   291  291 

 

Iншi змiни -  -  - 

 

   Станом на 31 грудня 2018 року (3 895)  (2 464)  (6 359) 

 

Балансова вартiсть      

 

    Станом на 31 грудня 2017 року 615  3 941  4 556 

 

    Станом на 31 грудня 201 8року  463  3 778  4 241 

 

 (у тисячах гривень) Лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи  Всього 

 

Первiсна вартiсть      

 

   Станом на 31 грудня 2016 року 5 874  4 224  10 098 

 

   Станом на 31 грудня 2017 року 4 320  5 055  9 375 

 

Накопичена амортизацiя       

 

   Станом на 31 грудня 2016 року  (5 057)  (532)  (5 589) 

 

   Станом на 31 грудня 2017 року (3 705)  (1 114)  (4 819) 

 

Балансова вартiсть      

 

    Станом на 31 грудня 2016 року 817  3 692  4 509 

 

    Станом на 31 грудня 2017 року 615  3 941  4 556 

 

16. Основнi засоби (код рядка 1010) 

 

(у тисячах гривень) 
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 Будiвлi та споруди  Машини та обладнання  Промисловi транспортнi 

засоби  Автомобiлi  Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 

 Незавершене будiвництво  Всього 

 

Первiсна вартiсть           

   

 

Станом на 31 грудня 2017 року 99 958  101 412  19 868  2 091 

 8 833  2 523  234 685       

     

Надходження 330  23 553  93    1 336  26 552 

 51 864 

 

Вибуття (23)  (1 039)  (208)  (25)  (246)  (25 312)

  (26 853) 

 

Iншi змiни 6  9  -  -    -  

 15 

       

Станом на 31 грудня 2018 року 100 271  123 935  19 753  2 066

  9 923  3 763  259 711 

             

Накопичена амортизацiя           

    

Станом на 31 грудня 2017 року  (68 992)  (78 632)  (13 748) 

 (1 384)  (7 290)  -  (170 046) 

            

Амортизацiйнi нарахування (4 151)  (9 172)  (1 084)  (18)  (682) 

                               -  (15 107) 

 

Вибуття 23  904  208  25  246  - 

 1 406 

 

Iншi змiни (5)  (3)  -  -  (1)  - 

 (9) 

             

Станом на 31 грудня 2018 року  (73 125)  (86 903)  (14 624) 

 (1 377)  (7 727)  -  (183 756) 

             

Балансова вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2017 року  30 966  22 780  6 120  707  1 543

  2 523  64 639 

             

Станом на 31 грудня 2018 року 27 146  37 032  5 129  689  2 196

  3 763  75 955 

(у тисячах гривень) 

 

 Будiвлi та споруди  Машини та обладнання  Промисловi транспортнi 
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засоби  Автомобiлi  Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 

 Незавершене будiвництво  Всього 

 

Первiсна вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2016 року 99 115  93 459  20 344  1 519  7 566

  1 427  223 430 

            

Надходження 843  8 401    632  1286  12 235 

 23 397 

 

Вибуття -   (448)  (476)  (60)   (19)  (11 139)

  (12 142) 

 

Iншi змiни -   -   -   -     -  

              

Станом на 31 грудня 2017 року 99 958  101 412  19 868  2 091 

 8 833  2 523  234 685 

          

Накопичена амортизацiя           

    

Станом на 31 грудня 2016 року  (64 718)  (70 305)  (13 063) 

 (1 348)  (6 853)  0  (156 287) 

           

Амортизацiйнi нарахування (4 274)  (8 773)  (1 161)  (96)  (452) 

 -  (14 756) 

 

Вибуття -  446  476  60  19  - 

 1 001 

 

Iншi змiни -   -   -   -   (4)  -  

 (4) 

             

Станом на 31 грудня 2017 року  (68 992)  (78 632)  (13 748) 

 (1 384)  (7 290)  -  (170 046)     

      

Балансова вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2016 року  34 397  23 154  7 281  171  713

  1 427  67 143 

            

Станом на 31 грудня 2017 року 30 966  22 780  6 120  707  1 543

  2 523  64 639 

 

Станом на 31 грудня 2018 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю 

амортизованi активи первiсною вартiстю 99 664 тисяч гривень (2017: 80 658 тисяч гривень).  

 

Iнформацiя про цi активи була представлена таким чином: 
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(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

      

 

Машини та обладнання   59 248  41 910 

 

Будiвлi та споруди   28 887  27 090 

 

Промисловi транспортнi засоби   3 798  4 114 

 

Автомобiлi    1 142  891 

 

Офiсне обладнання та iншi основнi засоби   6 589  6 653 

 

      

 

Всього   99 664  80 658 

 

17.  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї iнших пiдприємств (код рядка 1030)  

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  iнших пiдприємств  представляють собою наступне:  

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

    

Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод) код ЄДРПОУ 19309317

   1 060  1 060 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" код за ОДРН 

1077757611293  2010  тис.рос.руб 801  979 

 

Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО", код 

ЄДРПОУ 01412851.   12  12 

 

Резерв зменшення корисностi   (12)  (12) 

 

Всього   1 861  2 039 

 

18. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи (код рядка 1035 та 1090) 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї представляють собою наступне:  

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

    

Облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) для вiдшкодування сум податку на додану 

вартiсть (ПДВ)   0  665 

 

Iншi акцiї   0  0 

 

Всього   0  66 
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Iнформацiя про облiк та оцiнку справедливої вартостi зазначених фiнансових iнвестицiй 

представлена у Примiтцi 30.  

 

19. Запаси (код рядка 1100) 

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Прокатна сталь, лиття та iншi компоненти  369 294  228 009 

 

Запаснi частини та iншi запаси   15 518  14 445 

 

Всього виробничi запаси   384 812  242 454 

      

Готова продукцiя   2 187  6 926 

 

Незавершене виробництво   63 309  33 844 

      

Товари   24  14 

 

Всього   450 332  283 238 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року знецiнення запасiв складає 11777 тис. 

грн. та 10 378 тис. грн. вiдповiдно. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року запаси не були використанi Компанiєю 

в якостi забезпечення кредитних угод. 

 

20. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть, у тому числi:   

 

- у росiйських рублях    

 

- в українських гривнях 146 072  42 854 

 

- в дол.США   4 840 

 

- у євро   593 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi та очiкуваних 

кредитних збиткiв (984)  (191) 

 

Всього 145 088  48 096 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї та збитки вiд зменшення корисностi у зв'язку з 

торговою дебiторською заборгованiстю представлена у примiтцi 31(б) та 31(д). 

 

21. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (код рядка 1130) 
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 (у тисячах гривень)  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

     

Аванси постачальникам грн.  47 810  49 268 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi та очiкуваних 

кредитних збиткiв  (1 441)  (1 259) 

 

Всього  46 369  48 009 

 

22. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть та поточнi фiнансовi iнвестицiї (код рядка 1155 ) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року  

 

Безвiдсотковi позики наданi 1 138 518  1 047 622 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 157  465 

    

Всього 1 139 675  1 048 087 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi та очiкуваних 

кредитних збиткiв (113)  (100) 

    

Всього 1 139 562  1 047 987 

  

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя має безвiдсотковi позики наданi, якi складають 1 

138518 тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 1 047 622 тисяч гривень). Цi безвiдсотковi позики 

були наданi пов'язаним (суб'єктам господарювання пiд спiльним контролем) та не пов'язаним 

сторонам вiдповiдно до вимог акцiонерiв Компанiї та вiд їх iменi.  

 

Управлiнський персонал вважає, що цi безвiдсотковi позики будуть повернутi Компанiї в 

повному обсязi на вимогу Компанiї, вiдповiдно цi безвiдсотковi позики були визнанi в складi 

оборотних активiв. Цi безвiдсотковi позики за оцiнками Компанiї не є такими, що пiдлягають 

знецiненню. 

 

Компанiя не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишкiв.  

 

Безвiдсотковi позики були наданi пов'язаним та не пов'язаним сторонам з правом повернення на 

вимогу, але не пiзнiше трьох мiсяцiв з моменту видання. Сума позик, наданих пов'язаним 

сторонам, станом на 31 грудня 2018 становила 998 487 тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 767 

591 тисяч гривень) (Примiтка 28).  

 

Зазначенi короткостроковi позики не були дисконтованi, оскiльки Компанiя не має чiтких дат 

погашення. Середньозважена вiдсоткова ставка за подiбними позиками станом на 31 грудня 

2018 року складає 21,3% (31 грудня 2017 року: 13,8%). 

 

Управлiнський персонал здiйснює оцiнку вiрогiдностi погашення поточної дебiторської 

заборгованостi на основi аналiзу окремих контрагентiв. Фактори, що беруться до уваги, 

включають аналiз фiнансового стану та iсторiю погашення заборгованостi конкретним 

контрагентом або Компанiєю контрагентiв.   
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Поточнi фiнансовi iнвестицiї представленi наступним чином: 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Облiгацiї вiдсотковi 0  0 

 

ОВДП для вiдшкодування сум ПДВ (поточна частина) 665  665 

 

Всього 665  665 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї та оцiнку справедливої вартостi представлена у 

Примiтцi 31 та Примiтцi 30. 

 

23. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  

 

2018 року  31 грудня 2017 року 

    

Передоплата податку на прибуток пiдприємств 0  4 901 

 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування 0  6439 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть 0  0 

 

Всього  0  11 340 

 

24. Грошi та їх еквiваленти (код рядка 1165) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року    

 

Грошовi кошти на рахунках в банках 119 880  79 

 

Готiвка 1  2 

 

Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у доларах США 4 768 

 4 985 

 

Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у гривнях 0  54 

399 

 

Електронний рахунок ПДВ 12 498  - 

 

Всього 137 147  59 465 

 

Середньозважена вiдсоткова ставка за короткостроковими депозитами у 2018 роцi склала у 

гривнях 12,0 %, у доларах США 0,2% рiчних (у 2017 роцi: 8,9% та 3,2% рiчних). 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї представлена у Примiтцi 31. 
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25. Статутний капiтал 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року акцiонери з правом голосу бiльше 10% у 

Компанiї були представленi таким чином: 

 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Акцiонер Частка власностi, %  Загальна сума, тисяч гривень   Частка 

власностi, %  Загальна сума, тисяч гривень  

        

Sertako Ltd (СЕРТАКО ЛIМIТЕД) 27,44%  2 282  27,44%  2 282 

 

ТОВ "АЛЬКАНТАРА IНВЕСТ" 18,86%  1 569  18,86%  1 569 

 

ПАТ "Закритий  недиверсифiкований венчурний корпоративний  iнвестицiйний фонд 

"КООПЕРАТОР" 0%  0  5,80%  483 

 

ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" 46,62%  3 878  33,84%  2 815 

 

Iншi  7.08%  589  14,06%  1 169 

 

Всього  100,00%  8 318  100,00%  8 318 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року затверджений i повнiстю оплачений 

статутний капiтал включав 16 635 800 випущених i повнiстю оплачених простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,5 гривнi кожна. Розмiр статутного капiталу за звiтний перiод не 

змiнювався. Простi акцiї дають право на один голос за акцiю i право на отримання дивiдендiв.  

 

Станом на 31.12.2018 у власностi Держави акцiй Компанiї немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привiлейованi 

акцiї не випускались, дивiдендiв, не сплачених станом на 31.12.2018, по ним немає. У 2018 роцi 

та 2017 роцi дивiденди не оголошувались та не виплачувались. 

 

Кiнцевою контролюючою стороною (кiнцевий бенефiцiар) Компанiї є пан Сергiй Тегiпко. 

 

26. Зобов'язання з виплат працiвникам. Пенсiйнi зобов'язання.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року пенсiйнi зобов'язання Компанiї включали 

в себе вiдшкодування до Пенсiйного Фонду за виплатами пiльгових пенсiй спiвробiтникам, 

одноразовi виплати при звiльненнi у зв'язку з виходом на пенсiю та iншi одноразовi матерiальнi 

допомоги та довгостроковi винагороди вiдповiдно до положень Колективного договору. 

Зазначенi плани не фiнансуються за рахунок спецiальних фондiв та /або сформованих для цього 

активiв, тому цi незабезпеченими фондами плани не є фондованими, активи за цими планами 

вiдсутнi. 

 

Оцiнка пенсiйного зобов'язання зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 2018 року та 

31 грудня 2017 року була здiйснена незалежним актуарiєм. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату.  

 



 176 

Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким чином: 

 

 (у тисячах гривень) 2018  2017 

    

Ставка дисконтування 13%  12,5% 

 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру заробiтної плати / пенсiї    

 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" 9,2%  8,5% та 6,0% 

 

Iнфляцiя 6,0%  5,0% 

 

Смертнiсть працiвникiв i пенсiонерiв (останнi, опублiкованi данi на дату звiту) Таблицi 

смертностi населення України (2017) для чоловiкiв i жiнок  

 

Плиннiсть кадрiв (останнi, публiкованi данi на дату звiту) Таблицi звiльнень 

 

Вiк та стаж виходу на пенсiю Згiдно законодавства України 

 

Перiод виплати пенсiй Згiдно законодавства України 

 

Iнформацiя про рух (змiну) поточної вартостi за пенсiйними зобов'язаннями зi встановленими 

виплатами була представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Залишок на початок року 12 384  13 780 

 

Вiднесено на прибутки та збитки    

 

Витрати за поточнi та попереднi послуги 2 061  955 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням зi встановленими виплатами 1 548  1 654 

 

Чистий актуарний збиток  (8)  (14) 

 

 3 601  2 595 

 

Вiднесено на iнший сукупний дохiд    

 

Витрати (прибуток) вiд переоцiнки:    

 

Чистий актуарний прибуток 4 978  (1 315) 

 

Зробленi виплати  (2 763)  (2 676) 

 

Залишок  зобов'язання на кiнець року 18 200  12 384 

 

Сума, визнана у складi окремого звiту про фiнансовi результати за пенсiйними планами зi 

встановленими виплатами, представлена таким чином: 
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(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням зi встановленими виплатами 1 548  1 654 

 

Витрати за поточнi послуги (Примiтка 7) 1 688  769 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду (Примiтка 7) 373  447 

 

Результати секвестрiв (Примiтка 7)   (261) 

 

Актуарний (прибуток) збиток (Примiтка 7) (8)  (14) 

 

Всього 3 601  2 595 

 

Сума, визнана у складi окремого балансу за пенсiйними планами зi встановленими виплатами, 

представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Зобов'язання на початок року 12 384  13 780 

 

Вiднесено на прибутки та збитки 3 601  2 595 

 

Вiднесено на iнший сукупний дохiд (актуарний прибуток) 4 978  (1 315) 

 

Зробленi виплати  (2 763)  (2 676) 

 

Залишок  зобов'язання на кiнець року 18 200  12 384 

 

Розкриття iнформацiї за пенсiйними та iншими планами за 2018 рiк (у тисячах гривень): 

 

Змiни поточної вартостi зобов'язань за рiк, що закiнчився 31.12.2018 Сума за планами З них: 

пенсiйнi плани З них:  згiдно КД 

 

Поточна вартiсть зобов'язання на початок року 12 384 12 245 139 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням  1 548 1 531 17 

 

Витрати за поточнi послуги 1 688 1 613 75 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду 373 373 0 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд секвестрiв  0 0 0 

 

Зробленi виплати (2 763) (2 736) (27) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов'язань  4 970 4978 (8) 

 

Поточна вартiсть зобов'язання на кiнець року 18 200 18 004 196 
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Змiни справедливої вартостi активiв планiв за рiк, що закiнчився 31.12.2018    

 

Справедлива вартiсть активiв пенсiйного плану на початок року 0 0 0 

 

Очiкуваний дохiд на активи плану 0 0 0 

 

Фактичний дохiд вiд активiв  0 0 0 

 

Внески, що надiйшли 2 763 2 736 27 

 

Зробленi виплати (2 763) (2 736) (27) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв  0 0 0 

 

Справедлива вартiсть активiв пенсiйного плану на кiнець року 0 0 0 

 

Змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, що закiнчився 31.12.2018    

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов'язань 4 970 4 978 (8) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв 0 0 0 

 

Чистий актуарний (прибуток) збиток на кiнець року 4 970 4 978 (8) 

 

Суми, визнанi у складi звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31.12.2018 

  

Витрати за поточнi послуги 1 688 1 613 75 

 

Витрати на вiдсотки 1 548 1 531 17 

 

Очiкуваний дохiд на активи плану 0 0 0 

 

Визнаний актуарний (прибуток) збиток  (8) 0 (8) 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду 373 373 0 

 

Результати секвестрiв 0 0 0 

 

Витрати, визнанi у складi  звiту про фiнансовi результати 3 601 3 517 84 

 

Суми, визнанi у складi iншого сукупного доходу  

 

Визнаний актуарний (прибуток) збиток  

 

4 978  

 

4 978  

 

0 
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Аналiз чутливостi 

 

Актуарний метод передбачає використання рiзних припущень щодо ставки дисконтування, 

зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i зростання пенсiй, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв в майбутньому. 

 

Припущення про розмiр ставки дисконтування та iнших параметрiв приводять до виникнення 

невизначеностей в оцiнках, в результатi чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як в сторону їх зменшення, так i - збiльшення.  

 

Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал 

використовує власнi припущення при розрахунку зобов'язань на кожну звiтну дату. Фактичнi 

результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату. 

 

Ставка дисконту розраховується на основi ринкової доходностi на звiтну дату високоякiсних 

державних облiгацiй, скоригованої на оцiненi впливи рiзниць у строках обiгу та погашення. 

 

Темпи зростання заробiтної плати та пенсiй грунтується на очiкуваних майбутнiх темпах 

iнфляцiї в Українi, опублiкованих у вiдкритих джерелах. Данi показники є схильними до 

макроекономiчних та полiтичних ризикiв. 

 

Чутливiсть зобов'язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi (за планами з 

визначеними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином:  

 

Показник актуарних 

 

припущень Значення показника, прийняте в актуарних розрахунках, % Приведена вартiсть 

зобов'язань (DBO), розрахована для прийнятих припущень, тис. грн. Змiна вартостi зобов'язань 

в номiнальних величинах при змiнi параметра припущень на Дюрацiя 

 

(duration) Конвексiя (convexity) 

 

   -1,0% +1,0% % % 

 

Ставка дисконтування  13 18 200 19 452 17 109 6,44 43,94 

 

Майбутнє 

 

збiльшення 

 

зарплат 9,2 18 200 17 345 19 167 -5,01 30,61 

 

Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Поточнi забезпечення з виплат вiдпусток 24 607  12 461   

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  12 802  6 464 
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Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 3 538  1 799 

 

Разом 16 340  8 263 

 

Всього:  40 947  20 724 

 

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод  вiдображенi у примiтках 7, 8, 9. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Компанiї по категорiям згiдно Облiковiй полiтицi 

наведена у таблицi нижче за 2018 та 2017 роки: 

 

  2018  2017 

 

Робочi 1347  896 

 

Керiвники 242  213 

 

Фахiвцi 198  169 

 

Iншi службовцi 13  9 

 

Iнший персонал 26  19 

 

Разом середня кiлькiсть працiвникiв  1 826  1306 

 

27. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншi поточнi 

зобов'язання 

 

 (у тисячах гривень)  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Торгова кредиторська заборгованiсть, у тому числi:    

 

- у гривнях  60 088  28 158 

 

- у росiйських рублях   8  12 

 

- у доларах США   -  - 

 

Всього  60 096  28 170 

 

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 18 днiв у 2018 роцi та 

20 днiв у 2017 роцi. На непогашений залишок торгової кредиторської заборгованостi протягом 

кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року 89,43% вiд торгової кредиторської заборгованостi Компанiї 

становили шiсть найбiльших кредиторiв, на 31 грудня 2017 року - 91,78% становили п'ять 

найбiльших кредиторiв. 

 

Iншi поточнi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2018 року  склали 15 822 тис. гривень, з 

яких  94,8%  вiд суми є зобов'язаннями  третiй особi по договору з надання поворотної 
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безвiдсоткової фiнансової допомоги (позики). 

 

 Компанiї станом на 31 грудня 2017 року  склали 21 008 тис. гривень, з яких 98,53%  вiд суми є 

зобов'язаннями  третiй особi по договору з надання поворотної безвiдсоткової фiнансової 

допомоги (позики). 

 

 Iнформацiя про фiнансовi ризики Компанiї представлена у примiтцi 31. 

 

28. Операцiї з пов'язаними сторонами   

 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя проводить операцiї iз пов'язаними сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень.  

 

При розглядi кожних можливих вiдносин з пов'язаними сторонами увага спрямовується на 

сутнiсть взаємовiдносин, а не лише на їхню юридичну форму.  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами - компанiями пiд спiльним контролем за роки, якi закiнчилися 

31 грудня 2018 та 2017 рокiв, були представленi таким чином: 

 

  2018  2017 

 

(у тисячах гривень) Примiтка Операцiї з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

       

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6 447 817 2 757 291

  100 476 824 736 

 

Закупiвлi  7 (709 326) (2 498 394)  (194 205) (780 975) 

 

Вiдсотковi витрати за позиками               -                  -  - - 

 

Вiдсотковi доходи за депозитами  9 836 9 836  8 594 8 594 

 

Придбання фiнансових iнструментiв     68 750 68 750 

 

Отримано доходiв вiд фiнансових iнструментiв     1 966 1 966 

 

Реалiзацiя, погашення фiнансових iнструментiв  - (665)  (96 173) (96 

173) 

 

Безвiдсотковi кредити наданi  (732 096) (732 096)  (74 961) (74 

961) 

 

Безвiдсотковi кредити повернутi  501 200 641 200  69600 349 631 

 

Безвiдсотковi позики отриманi     54 750         75 450  

 

Безвiдсотковi позики погашенi               - (5 700)  (54 750)       (54 750)    
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Дивiденди виплаченi                 -       -  - - 

 

Адмiнiстративнi витрати 8 (1 539) (96 020)  (774) (61 219) 

 

Витрати на збут 9 (874) (9 990)  (726) (6 980) 

 

Iншi операцiйнi доходи 10 68 319 132 112  21 089 60 903 

 

Iншi операцiйнi витрати 11 (38 406) (107 971)  (9 590) (45 261) 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року iснували такi непогашенi залишки за 

операцiями з пов'язаними сторонами. Усi залишки були з пiдприємствами пiд спiльним 

контролем.  

 

   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

(у тисячах гривень) Примiтка Залишок вiд операцiй з пов'язаними сторонами Всього за 

категорiєю  Залишок вiд операцiй з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

    

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 20 96 387 145 088

  1 599 48 096 

 

Безвiдсотковi кредити наданi 22 998 487 1 138 518  767 591 1 047 

622 

 

Грошi та їх еквiваленти  24 124 648 137 147  59 464 59 465 

 

Iншi необоротнi активи 18      

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 27 (38 842) (60 

096)  (21 290) (28 170) 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть  (105) (15 822)  (67) (21 008) 

 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Компанiї за рiк, який закiнчився 31 грудня 

2018 року становила 6 485 тисяч гривень, а за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року - 5 157 

тисяч гривень. 

 

Протягом 2018 та 2017 рокiв члени Наглядової Ради не отримували компенсацiй вiд Компанiї. 

 

29. Умовнi та контрактнi зобов'язання  

 

(а) Оподаткування 

 

У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi мiсцевi податковi органи 

придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне 

податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його 

непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законiв та нормативних 

вимог може призвести до накладання суттєвих штрафiв та нарахування значної пенi. У 
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результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не 

вiдповiдатимуть податковiй звiтностi компанiй Компанiї. Такими зобов'язаннями можуть бути 

власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. 

 

Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне 

трактування, а в деяких випадках є суперечливим.  

 

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та Мiнiстерством фiнансiв i iншими 

державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi за законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати 

пеню та вiдсотки. 

 

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн 

з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, що податковi 

зобов'язання визнанi у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, грунтуючись на власнiй 

iнтерпретацiї податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, 

iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на фiнансову 

звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх iнтерпретацiй, 

можуть бути суттєвими.  

 

 (б) Судовi розгляди 

 

Компанiя була i продовжує бути суб'єктом, стосовно якого час вiд часу здiйснюються 

процесуальнi дiї та виносяться судовi рiшення, жодне з яких, окремо або у сукупностi, не 

завдало iстотного негативного впливу на Компанiю. На думку керiвництва, рiшення за всiма 

господарськими питаннями не матимуть iстотного впливу на фiнансовий стан або операцiйнi 

результати Компанiї. 

 

(в) Зобов'язання за контрактами 

 

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя не мала будь-яких контрактних зобов'язань з 

придбання основних засобiв чи iнших необоротних активiв вiд третiх сторiн. 

 

(г)  Питання, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища. 

 

На даний момент Компанiя не складає довгострокового плану по вiдповiдностi за 

природоохоронними заходами, оскiльки в законодавствi вiдсутня чiтко прописана система 

заходiв щодо дотримання його вимог.  

 

Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiн суттєвих норм i законодавства, а 

також судових процесiв, не пiдлягають оцiнцi, але можуть надати суттєвий вплив. При 

iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог дiючого законодавства керiвництво вважає, 

що значнi зобов'язання, якi б виникали внаслiдок нанесення збитку навколишньому середовищу, 

вiдсутнi. 

 

30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя застосовує, наскiльки це 
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можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки. 

 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

 

У таблицях нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок активiв i зобов'язань Компанiї за 

справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 р. (тис. грн.): 

 

   Оцiнка за справедливою вартiстю з використанням 

 

 Дата оцiнки Разом Котирування на активних ринках (Рiвень 1) Значних 

спостережуваних вихiдних даних (Рiвень 2) Значних не спостережуваних вихiдних даних  

 

(Рiвень 3) 

 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно оцiнюються за справедливою вартiстю: - - -

 - - 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно не оцiнюються за справедливою вартiстю, але з її розкриттям:

      

 

Позики i дебiторська заборгованiсть:      

 

- депозити до 3-х мiсяцiв   31.12.18 4 768 - - 4 768 

 

- торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.18 208 756 - 208 756

 - 

 

- безвiдсотковi позики наданi 31.12.18 1 138 518 - - 1 138 518 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: - 

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається : - 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю: 

 

- торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 31.12.18 75 918 - 75 918 - 

 

У 2018 роцi переходiв мiж Рiвнем 1, Рiвнем 2, Рiвнем 3 iєрархiї джерел оцiнки справедливої 

вартостi не вiдбувалося. 

 

У таблицях нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок активiв i зобов'язань Компанiї за 
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справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2017 р. (тис. грн.): 

 

   Оцiнка за справедливою вартiстю з використанням 

 

 Дата оцiнки Разом Котирування на активних ринках (Рiвень 1) Значних 

спостережуваних вихiдних даних (Рiвень 2) Значних не спостережуваних вихiдних даних 

(Рiвень 3) 

 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно оцiнюються за справедливою вартiстю: - - -

 - - 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно не оцiнюються за справедливою вартiстю, але з її розкриттям:

      

 

Позики i дебiторська заборгованiсть:      

 

- депозити до 3-х мiсяцiв 31.12.17 59 384 - - 59 384 

 

- торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.17 111 047 - 111 047

 - 

 

- безвiдсотковi позики наданi 31.12.17 1 047 622 - - 1 047 622 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю:- 

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається:-  

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю: 

 

- торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 31.12.17 49 178 - 49 178 - 

 

У 2017 роцi  переходiв мiж  Рiвнем1, Рiвенем2, Рiвнем 3 iєрархiї джерел справедливої вартостi 

не вiдбувалося. 

 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю з 

використанням метода ефективної ставки вiдсотка. Короткострокова дебiторська та 

кредиторська заборгованiсть, на яку не нараховуються проценти,  не дисконтується. 

 

На думку керiвництва, балансова вартiсть iнших активiв та зобов'язань не вiдрiзнялася суттєво 

вiд їхньої справедливої вартостi. 

 

31. Управлiння фiнансовими ризиками  

 

(а) Управлiння ризиком капiталу 

 

Компанiя управляє своїм капiталом з метою забезпечення гарантiї того, що пiдприємства 
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Компанiї зможуть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно 

забезпечуючи максимальний прибуток акцiонеру через оптимiзацiю балансу заборгованостi та 

власного капiталу. Керiвництво Компанiї регулярно переглядає структуру свого капiталу.  

 

За результатами таких переглядiв Компанiя вживає заходiв для збалансування загальної 

структури капiталу шляхом погашення поточної заборгованостi. 

 

Структура капiталу Компанiї включає в себе власний капiтал, який включає статутний капiтал 

(Прим. 25), додатковий вкладений капiтал (Прим. 25), резервний капiтал та нерозподiлений 

прибуток. 

 

Компанiя проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт фiнансування, який 

розраховується як сума зобов'язань Компанiї подiлена на загальну суму власного капiталу i 

характеризує залежнiсть Компанiї вiд залучених засобiв.  

 

 2018 рiк  2017 рiк 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 19 817  13 822 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 412 973  134 094 

 

Разом зобов'язання 432 790  147 916 

 

Власний капiтал 1 632 316  1 485 901 

 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 26,51%  9,95% 

 

Данi показники свiдчать, що Компанiя фiнансово не залежить вiд залучених коштiв (залежнiсть 

у 2018 - 26.51% та у 2017 - 9.95%). 

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв Компанiї представленi таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  31 грудня 

 

 2018 року  2017 року 

 

Фiнансовi активи    

    

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  - 665 

 

Iншi необоротнi активи (Примiтка 18)  - - 

 

Векселi одержанi  - - 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 20)  46 

369        48 096 

 

Безвiдсотковi кредити наданi (Примiтка 22)  1 138 518 1 047 622 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  62 624 62 586 
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Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22)  1 044 365 

 

Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 24)  137 147 59 465 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 665           665 

  

Всього фiнансових активiв  1 386 367  1 219 464 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  31 грудня 

 

 2018 року  2017 року 

 

Фiнансовi зобов'язання     

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 60 096 

 28 170 

 

Заробiтна плата до сплати 12 802  6 464 

 

Дивiденди до сплати 1 181  1 182 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 15 822  21 008 

   

Всього фiнансових зобов'язань  89 901  56 824 

 

Основними ризиками, якi виникають вiд фiнансових iнструментiв Компанiї, є валютний ризик, 

ризик змiни вiдсоткових ставок, кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

 

(б) Валютний ризик 

 

Валютний ризик представляє собою ризик того, що фiнансовi результати Компанiї зазнають 

несприятливого впливу вiд змiни курсiв обмiну валют, який властивий для Компанiї. Компанiя 

здiйснює певнi операцiї, деномiнованi в iноземних валютах.  

 

Компанiя не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння валютним 

ризиком, водночас, керiвництво Компанiї намагається зменшити вплив такого ризику за 

допомогою пiдтримання монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi на тому самому 

(бiльш або менш постiйному) рiвнi. 

 

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Компанiї, виражених в iноземнiй валютi 

станом на звiтну дату, була представлена таким чином: 

 

 Долари США  Росiйськi рублi Євро 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року  31 грудня 2018 

року  31 грудня 2017 року 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 

 

року 
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Фiнансовi активи           

        

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 20)  - 

 -  -  - - - 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22) -  -   

 - -  

 

Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 24) 4 768  4 985  -  - -

 - 

 

        -  

Всього активiв  4 768  4 985  -  - - -   -

              

Фiнансовi зобов'язання           

       

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) - 

 -  (8)  (12) - - 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть -  -  -  -  - 

         

Всього зобов'язань  -  -  (8)  (12) - - 

        

Загальна чиста позицiя  4 768  4 985  (8)  (12) - - 

 

Аналiз чутливостi 

 

Нижче наведена таблиця демонструє чутливiсть власного капiталу та чистого прибутку 

Компанiї до оподаткування до допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют (+/- 10%), при 

умовi, що всi iншi змiннi залишаються незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi 

монетарних активiв та зобов'язань): 

 

 Долари США - вплив   Росiйськi рублi - вплив  

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року  31 грудня 2018 

року  31 грудня 2017 року 

      

Чистий прибуток 477  498  1  1 

 

Таким чином, 10% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до наведених вище валют на 31 

грудня призвело б до збiльшення власного капiталу та чистого прибутку на суми, наведенi вище. 

Вiдповiдно, 10% послаблення курсу гривнi по вiдношенню до наведених вище валют на 31 

грудня справило б рiвний, але протилежний за значенням вплив на суми у наведених вище 

валютах, за умови, що всi iншi змiннi величини залишаються незмiнними.  

 

Цей аналiз грунтується на коливаннях курсу обмiну валют, якi Компанiя розглядала б як 

обгрунтовано можливi на кiнець звiтного перiоду. Аналiз передбачає, що всi змiннi величини, 

зокрема процентнi ставки, залишаються незмiнними.  

 

У 2018 та 2017 роках Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних 
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з iноземною валютою. 

 

 (в)   Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю  

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  

 

2017 року Грошовi потоки Вплив не грошових змiн 31 грудня  

 

2018року 

 

  Отримання Повернення   

 

Короткостроковi безвiдсотковi позики отриманi 20 700  0 (5 700)  0 

 15 000 

 

У 2017 роцi Компанiя прийняла поправки до МСФЗ (IAS) 7, якi були випущенi в рамках 

iнiцiативи Ради з МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї. Поправки вимагають, щоб органiзацiя 

розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в 

зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими 

потоками, так i змiни, не обумовленi ними. 

 

(г) Ризик змiни вiдсоткових ставок 

 

Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати 

Компанiї зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. Компанiя не 

використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм ризиком змiни 

вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї мають фiксованi 

ставки. 

 

(д) Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати 

свої зобов'язання в строк перед Компанiєю, у результатi чого Компанiя може зазнати фiнансових 

збиткiв. 

 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 

Перед прийняттям будь-якого нового клiєнта Компанiя використовує внутрiшню кредитну 

систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Готова продукцiя виробляється на 

основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних з клiєнтами угодах. Компанiя 

узгоджує виробництво продукцiї для важливих клiєнтiв на основi авансових платежiв, тому 

Компанiя не встановлює кредитних лiмiтiв на операцiї продажу.  

 

Загалом Компанiя приймає замовлення вiд клiєнтiв лише на основi часткової передоплати. У 

таких випадках кредитний перiод визначається на iндивiдуальнiй основi i не систематично. 

Протягом кредитного перiоду на залишок заборгованостi жодних вiдсоткiв не нараховується.  

 

Компанiя сформувала у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї 

торгової дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 

торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є 
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безнадiйною. Компанiя не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених 

залишкiв. 

 

На торгову дебiторську заборгованiсть вiд 30 до 365 днiв формується резерв на основi 

очiкуваних сум безнадiйної заборгованостi, сума якого визначається з урахуванням 

попереднього досвiду i яка регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують 

на кожну звiтну дату. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 81,86 % торгової дебiторської заборгованостi у гривнях складала 

дебiторська заборгованiсть вiд трьох найбiльших покупцiв - третiх сторiн (31 грудня 2017 року: 

95,3%  вiд двох найбiльших покупцiв - третiх сторiн. 

 

П'ять найбiльших клiєнтiв Компанiї становлять 65,14% i 81,84% вiд її реалiзацiї та 88,13% i 

99,04% вiд торгової дебiторської заборгованостi за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 

рокiв, вiдповiдно. 

 

Управлiнський персонал здiйснює оцiнку вiрогiдностi погашення поточної дебiторської 

заборгованостi на основi аналiзу окремих контрагентiв. Фактори, що беруться до уваги, 

включають аналiз фiнансового стану та iсторiю погашення заборгованостi конкретним 

контрагентом або Компанiєю контрагентiв. Компанiя має безвiдсотковi кредити наданi 

пов'язаним та непов'язаним сторонам, визнанi у складi iншої поточної дебiторської 

заборгованостi. Видача цих кредитiв вiдбувається за виключними обставинами за погодженням 

Наглядової Ради Компанiї.     

 

Аналiз торгової та iншої поточної дебiторської заборгованостi за строками прострочення оплати 

представлений таким чином: 

 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

 Сума заборгованостi  Резерв зменшення корисностi  Сума 

заборгованостi  Резерв зменшення корисностi 

 

(у тисячах гривень)        

 

Не прострочена 1 280 614  -  1 063 515  - 

 

до 90 днiв 4 317  (313)  9 452  - 

 

91 - 365 днiв 65  (33)  23 116  - 

 

Бiльше 365 днiв 750  (750)  291  (291) 

 

 1 285 746  (1 096)  1 096 374  (291) 

 

Змiни оцiнок стосовно ймовiрностi погашення заборгованостi можуть вплинути на суму 

визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо б вiдшкодування вiдрiзнялось на 

плюс один процент, зменшення корисностi станом на 31 грудня 2018 р. було б приблизно на 12 

857 тисяч гривень бiльшим (31 грудня 2017 р.: 10 964 тисяч гривень). 

 

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю фiнансових активiв. 
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(е) Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Компанiя не зможе погасити свої 

зобов'язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Iсторично Компанiя належним чином 

управляє своїм ризиком лiквiдностi. Компанiя використовує процес детального бюджетування 

та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для 

виконання своїх платiжних зобов'язань. В силу характеру господарської дiяльностi бiльшiсть 

витрат Компанiї має змiнний характер i залежить вiд рiвня доходiв. У результатi цього виникає 

бiльшiсть витрат, якi безпосередньо генерують доходи для погашення зобов'язань Компанiї у 

ходi звичайної господарської дiяльностi. Основними джерелами фiнансування Компанiї були 

грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

 

У нижченаведенiй таблицi представлена детальна iнформацiя щодо залишкiв термiнiв 

погашення фiнансових зобов'язань Компанiї за договорами. Таблиця була складена на основi 

недисконтованих потокiв грошових коштiв у залежностi вiд найбiльш ранньої дати, на яку 

Компанiя може бути змушена здiйснити оплату.  

 

У таблицi представленi потоки грошових коштiв вiд основної суми та вiдсоткiв. 

 

 1-3 мiсяцi  3-6 мiсяцiв  6 мiсяцiв - 

 

1 рiк  2-5 рокiв/ 

 

бiльше 5 рокiв  Всього 

 

31 грудня 2018 року           

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 59 961 

 14 1 1  120/  60 096 

 

Заробiтна плата до сплати 12 802  -  -  -  12 802 

 

Дивiденди до сплати       /1181  1 181 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 15 822  -  -  -  15 

822 

 

Всього  88 618  14  1  1 268  89 901 

          

31 грудня 2017 року           

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 28 119 

 24  25  2/  28 170 

 

Заробiтна плата до сплати 6 464  -  -  -  6 464 

 

Дивiденди до сплати -  -  -  /1 182  1 182 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 21 008  -  -  -  21 
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008 

 

Всього  55 591  24  25  1 184  56 824 

 

32. Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

На момент пiдписання даної окремої фiнансової звiтностi Компанiя не мала будь-яких значних 

подiй, якi б потребували коригування цiєї фiнансової звiтностi або вiдображенню у примiтках.  

 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом Компанiї та затверджена до випуску 

27 лютого 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер                                                              Пуха Ніна Миколаївна 
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Примiтки до консолiдованоїї фiнансової звiтностi на 31.12.2018 року та за рiк, що закiнчився на 

цю дату. 

 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

 

Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" (скорочено: ПрАТ "Днiпровагонмаш") 

(надалi - "Компанiя" або "Днiпровагонмаш") було зареєстроване в Українi 19 квiтня 1995 року. 

Його юридичною адресою є: вул. Українська, 4, мiсто Кам'янське, Днiпропетровська обл., 51925, 

Україна.  

 

Останнi змiни в Статутi вiдбулися 19.04.2018 року.  На рiчних загальних зборах акцiонерiв  року 

було прийнято рiшення внести та затвердити змiни та доповнення до статуту, якi,  зокрема, 

передбачають приведення окремих положень статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому 

законодавствi України, змiну типу та найменування товариства, шляхом  викладення статуту в 

новiй редакцiї. Загальними зборами акцiонерiв (Протоколом №31 вiд 19.04.2018) була 

затверджена змiна типу i назви з Публiчного акцiонерного товариства "Днiпровагонмаш" на 

Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш". 

 

Основною дiяльнiстю Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств (надалi разом - "Група") є 

проектування та виробництво вантажних залiзничних вагонiв, магiстральних вагонiв та 

спецiальних промислових вагонiв усiх видiв, а також виготовлення лиття. Група здiйснює свою 

операцiйну дiяльнiсть в Українi та Росiйськiй Федерацiї.  

 

ПрАТ "Днiпровагонмаш" розташоване за адресою: 51925, Україна,  Днiпропетровська обл.,  м. 

Кам'янське, вул. Українська, буд. 4; тел.:+38 (056) 58-47-27, факс: +38 (056)58-47-08,  адреса 

електронної пошти: sales@dvmash.biz, офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна 

iнформацiя про Компанiю: www.dvmash.biz, iдентифiкацiйний код - 05669819; 

мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1210436300; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230; вид 

економiчної дiяльностi за КВЕД - 30.20 "Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого 

складу". Дата реєстрацiї: 19.04.1995 р. Країна реєстрацiї - Україна. 

 

Частка власностi та право голосу Компанiї в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 2018 

та 2017 рокiв були представленi таким чином: 

 

Назва Країна реєстрацiї  Частка власностi станом на 

 

31 грудня 

 

2018року  Частка власностi станом на 

 

31 грудня 

 

2017 року  Основна дiяльнiсть 

 

Пряме володiння        
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Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський сталеливарний завод" Україна   100%

  100%  Виробництво сталеливарної продукцiї  

 

ТОВ "Торговий дiм "Днiпровагонмаш" Росiйська 

 

Федерацiя  100%  100%  Торгова компанiя 

      

 (б) Стан корпоративного управлiння 

 

Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Компанiї та їх компетенцiя обумовленi Статутом 

Компанiї. Компанiя заснувала Наглядову Раду i затвердила Положення про Наглядову Раду. 

Дирекцiя є виконавчим органом Компанiї, який здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзовує 

виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Компанiї обрана Ревiзiйна комiсiя, яка контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї. 

 

Компанiя не має вiддiлу внутрiшнього аудиту. Функцiї контролю покладено на контрольно-

ревiзiйне управлiння. 

 

(в) Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi 

 

Економiчне зростання в 2018 роцi прискорилося до 3,4 %, порiвняно з 2,7 % у 2017 роцi, завдяки 

ранньому врожаю, проте полiпшення iнвестицiйних настроїв стримується через затримки у 

реалiзацiї структурних реформ i виконання програми МВФ за даними огляду Свiтового Банку. 

Посилюється також вплив таких несприятливих факторiв, як передвиборча невизначенiсть, 

погiршення умов торгiвлi для України та значнi потреби у зовнiшньому фiнансуваннi в умовах 

погiршення доступу до капiталу для країн, що розвиваються. 

 

У 2018 року рушiйними силами зростання економiки були швидкi темпи росту сектора послуг, 

раннiй урожай сiльськогосподарських культур i вiдновлення зростання в гiрничо-видобувнiй 

галузi. У 2018 року додана вартiсть у внутрiшнiй торгiвлi зросла на 4,5 % (за рахунок 

пiдвищення заробiтної плати та внутрiшнього попиту), а сiльське господарство - на 11 % - 

завдяки ранньому врожаю.  

 

Утiм, суттєво сповiльнилося зростання промислового виробництва (до 2,3 % з 5,1 % у 2017 

роцi), будiвництва (до 5,5 % з 27 % у 2017 роцi) i транспорту (до 1,6 % з 4,3 % у 2017 роцi), що 

свiдчить про погiршення iнвестицiйних настроїв та зовнiшньої кон'юнктури. На довiру 

iнвесторiв впливають затримки в реалiзацiї ключових реформ i проведеннi оглядiв програми 

МВФ, особливо з урахуванням значних фiнансових потреб упродовж перiоду виборiв у 2019 

роцi. Зростання iнвестицiй в основний капiтал сповiльнилося до 15,4 % у 2018 роцi порiвняно з 

22 % в 2017 роцi. При цьому триває потужне зростання внутрiшнього споживання на рiвнi 4,8 % 

у 2018 року завдяки пiдвищенню пенсiй i зарплати (як у державному, так i приватному секторах 

унаслiдок змiцнення економiчної активностi та трудової мiграцiї). 

 

Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi 

риси, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним 

дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Поточна полiтична та економiчна 

ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати 
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комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в 

економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування структурних 

систем, тощо з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

 

Прогноз зростання економiки залишається помiрним через значнi зовнiшнi та внутрiшнi 

виклики, однак прискорення реформ може допомогти забезпечити вищi темпи зростання у 

майбутньому. Позитивний вплив на вiдновлення економiки також матиме пiдвищення цiн на 

сировиннi товари на зовнiшнiх ринках та, вiдповiдно, покращення умов торгiвлi. Очiкуване 

зростання економiки у 2019 роцi становить 3.5%, та у 2020 - до 4%. 

 

Прискорення економiчного зростання до 4% та вище вимагатиме рiшучих дiй у напрямку 

полiтично складних реформ, направлених на вирiшення довготривалих структурних проблем. 

Реформи, спрямованi на пiдвищення конкурентоздатностi реального сектору разом iз реальною 

девальвацiєю, яка спостерiгалась протягом останнiх рокiв, мають сприяти зростанню експорту, 

тодi як реформи, направленi на створення додаткового фiскального простору, мають допомогти 

пiдвищити державнi iнвестицiї, а реформи у банкiвському секторi повиннi поступово вiдновити 

кредитування. Ризики цього прогнозу є значними i включають подальшу ескалацiю конфлiкту, 

погiршення кон'юнктури на зовнiшнiх ринках та зволiкання iз реформами. 

 

Зазначенi ризики залишаються суттєвими, включаючи виклики, пов'язаними з просуванням 

реформ у складному полiтичному середовищi, а також ризики, що мають вiдношення до 

ескалацiї конфлiкту або погiршення зовнiшнього середовища. Бюджетнi виклики у 

середньостроковiй перспективi є також значними - вирiшення питання макроекономiчної 

вразливостi вимагатиме системної фiскальної консолiдацiї, яка базуватиметься на структурних 

реформах. Без проведення структурних реформ, необхiдних для збiльшення експортного 

потенцiалу i залучення прямих iноземних iнвестицiй, Україна залишатиметься вразливою до 

зовнiшнiх шокiв i циклiв на сировинних ринках. 

 

Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi та 

перспективи бiзнесу Товариства. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та 

економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний 

негативний вплив на економiку України. 

 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи й надалi буде впливати полiтичний розвиток України, 

включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi 

чинники та їх вплив на Групу можуть суттєво вплинути на можливiсть Групи продовжувати 

свою дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що такий вплив на Групу є не бiльшим, нiж на iншi 

подiбнi пiдприємства України. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi 

дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому 

середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 

Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.  

 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi та Росiйськiй Федерацiї на операцiйну 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не 

включає коригувань у зв'язку з впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 
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2. Основнi принципи облiкової полiтики  

 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, який закiнчився 31 грудня 

2018 року, була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, 

випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") та вiдповiдно 

до законодавства України. 

 

 (б) Основа пiдготовки iнформацiї 

 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за 

винятком деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", як зазначено в облiковiй полiтицi нижче. 

Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, 

сплаченої в обмiн на активи. 

 

 (в) Основа консолiдацiї 

 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Компанiї та пiдприємств, 

якi перебувають пiд контролем Компанiї (її дочiрнiх пiдприємств). Контроль досягається тодi, 

коли Група має можливiсть керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою пiдприємства з 

метою отримання економiчних вигiд вiд його дiяльностi. 

 

Доходи i витрати дочiрнiх пiдприємств, якi були придбанi або вибули протягом року, 

включаються до консолiдованого звiту про фiнансовi результати з фактичної дати придбання i 

до фактичної дати вибуття, вiдповiдно. 

 

У разi необхiдностi у фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств вносяться коригування з метою 

приведення їхньої облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики, прийнятою iншими 

членами Групи. 

 

Усi операцiї мiж компанiями Групи, залишки, доходи та витрати за операцiями повнiстю 

виключаються при консолiдацiї. 

 

У випадку втрати Групою контролю над дочiрнiм пiдприємством прибуток та збиток вiд вибуття 

визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати i розраховуються як рiзниця мiж 

(1) справедливою вартiстю компенсацiї отриманої та (2) балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань дочiрнього пiдприємства. 

 

 (г) Принцип безперервностi дiяльностi. 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi, 

який передбачає, що Група буде продовжувати свої операцiї в найближчому майбутньому, а 

також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. 

 

Таким чином, керiвництво Групи вважає, що використання принципу безперервної дiяльностi є 

доречним в даних обставинах. 
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При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Група функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 

вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект 

впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Групи. В результатi виникає 

невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Групи та здатнiсть Групи обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання 

термiнiв їх погашення.  

 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

 

(г) Застосування нових та переглянутих МСФЗ 

 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася у попередньому 

звiтному роцi, за винятком нових i переглянутих МСФЗ та ПКI, якi стали обов'язковими до 

застосування для звiтних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2018 р. 

 

Група застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФО"), якi вступили в дiю у вiдношеннi щорiчної 

фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 

 

Група вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 15 та МСФЗ (IFRS) 9. Характер та вплив змiн в 

результатi прийняття цих нових стандартiв бухгалтерського облiку описанi нижче. 

 

Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше у 2018 роцi, але не впливають на  

фiнансову звiтнiсть Компанiї. Група ранiше не застосовувала будь-якi стандарти, тлумачення 

або поправки, якi були виданi, але ще не набули чинностi. 

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 

 

МСФЗ (IFRS) 15 замiнює МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i 

вiдповiднi роз'яснення i застосовується по вiдношенню до всiх статей доходу, який виникає в 

зв'язку з договорами з покупцями, крiм випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери 

застосування iнших стандартiв.  

 

Для облiку доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт передбачає 

модель, що включає п'ять етапiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває 

вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг 

покупцевi. 

 

Стандарт вимагає, щоб органiзацiї застосовували судження i враховували всi доречнi факти та 

обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також 

мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат, безпосередньо 

пов'язаних з виконанням договору. 
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Договори, укладенi Групою з покупцями на продаж продукцiї, як правило, включають єдиний 

обов'язок до виконання. Група прийшла до висновку, що виручка вiд продажу продукцiї 

повинна визнаватися в певний момент часу, коли контроль над активом передається покупцевi. 

Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 15 не вплинуло на термiни визнання виручки.  

 

Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговi або оптовi знижки. 

До застосування МСФЗ (IFRS) 15 Група визнавала виручку вiд продажу товарiв у сумi, яка 

оцiнювалася за справедливою вартiстю отриманого або такому, що пiдлягає отриманню 

вiдшкодування за вирахуванням повернень i уцiнок, торгових i оптових знижок. МСФЗ (IFRS) 

15 вимагає обмежувати розрахункове змiнне вiдшкодування щоб уникнути визнання завищеної 

суми виручки. Група оцiнила, що застосування обмеження не привело до значних наслiдкiв на 

визнання виручки, оскiльки частка повернення продукцiї несуттєва. 

 

При прийняттi МСФЗ (IFRS) 15 щодо короткострокових авансових платежiв Група 

використовувала спрощення практичного характеру. Вiдповiдно до даного спрощення Група не 

буде коригувати обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента 

фiнансування в договорах, якщо в момент укладення договору Група очiкує, що перiод мiж 

передачею Групою обiцяного товару або послуги покупцевi i оплатою покупцем такого товару 

або послуги складе не бiльше одного року. 

 

Вiдповiдно до вимог до фiнансової звiтностi Група деталiзувала iнформацiю про виручку, 

визнану за договорами з покупцями, за категорiями, що вiдображають те, яким чином 

економiчнi чинники впливають на характер, величину, термiни i невизначенiсть виникнення 

виручки i грошових потокiв. Розкриття iнформацiї щодо деталiзованої виручки розглядається у 

Примiтках. 

 

МСФЗ(IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

Група продовжує оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнювалися за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток до застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

 

Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Група класифiкує i оцiнює борговi фiнансовi активи за амортизованою 

вартiстю - для фiнансових активiв, утримуваних в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання 

фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми 

боргу. Група включає в дану категорiю торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть, а також 

позики, включенi до складу iнших необоротних фiнансових активiв. 

 

Порядок облiку фiнансових зобов'язань Компанiї залишився практично незмiнним у порiвняннi 

з порядком, застосовуваним згiдно з МСФЗ (IAS) 39.  

 

Новi вимоги класифiкацiї та оцiнки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

Застосування МСФЗ (IFRS) 9 змiнило порядок облiку, який використовується Групою щодо 

збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв. Метод, який використовується в МСФЗ (IAS) 39 i 

заснований на понесенi збитки, був замiнений на модель прогнозних очiкуваних кредитних 

збиткiв. МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Група вiдображала оцiнний резерв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки за всiма позиками i iншим борговим фiнансовим активам, якi не оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
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Стосовно активiв за договором i торгової та iншої дебiторської заборгованостi Група 

застосувала спрощений пiдхiд до визначення очiкуваних кредитних втрат, який передбачає, що 

резерв на будь-яку звiтну дату розраховується шляхом розгляду можливих дефолтiв протягом 

усього термiну дiї фiнансового активу. Група використовувала матрицю оцiночних резервiв, 

спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням 

прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 

 

Для розрахунку коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть була класифiкована за 

однорiдними групами за подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих 

перiодах: торгова дебiторська заборгованiсть вiд iнших компанiй; торгова дебiторська 

заборгованiсть пов'язаних сторiн; iнша дебiторська заборгованiсть; сумнiвна заборгованiсть. 

 

 (д)  Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу:  

 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 

 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi операцiй, 

що мають юридичну форму оренди". 

 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 

оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди. 

 

Стандарт включає два винятки щодо визнання для орендарiв - оренда активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокова оренда, тобто оренда з 

термiном оренди 12 мiсяцiв або менше. 

 

На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо внесення орендних платежiв i актив, 

який представляє собою право використовувати базовий актив протягом термiну оренди. 

Орендарi повиннi будуть окремо визнавати процентнi витрати по зобов'язанням по орендi i 

амортизацiйнi вiдрахування по активу в формi права користування. 

 

Орендарi також будуть зобов'язанi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певних 

подiй (наприклад, змiна термiну оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни 

iндексу або ставки, використовуваної для визначення цих платежiв). Орендар, як правило, 

визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу в формi права 

користування. 

 

Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не вiдрiзняється вiд 

сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, що i в МСФЗ 

(IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 
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МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 

або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати 

застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

 

Група прийняла рiшення не аналiзувати повторно наявнiсть в дiючих договорах ознак оренди 

згiдно з МСФЗ (IFRS) 16. Договори, що не мiстять ознак оренди вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17 

або Роз'ясненням КТМФЗ (IFRIC) 4 (наприклад, угоди про надання послуг), також не 

аналiзуються повторно. Дане спрощення практичного характеру, було застосоване до всiх 

договорiв, що дiють на дату першого застосування. 

 

Група як орендар застосовує МСФЗ (IFRS) 16 щодо своїх договорiв оренди ретроспективно з 

визнанням сумарного ефекту першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 в якостi коригування 

вступної нерозподiленого прибутку на дату першого застосування (модифiковане 

ретроспективне застосування). У разi модифiкованого ретроспективного застосування орендар 

не перераховує порiвняльну iнформацiю. Група застосовує обраний пiдхiд послiдовно вiдносно 

всiх своїх договорiв оренди, за якими вiн є орендарем. 

 

У 2018 роцi Група провела попередню оцiнку впливу МСФЗ 16. Ця оцiнка грунтується на 

iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок отримання додаткової 

обгрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Групи в 2019 роцi, коли 

Група почне застосування МСФЗ (IFRS) 16. За договорами оренди, де базовий актив має низьку 

вартiсть, аналiз проводився по кожному договору оренди окремо. 

 

Група як орендодавець. Облiк у орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

вiдрiзняється вiд сьогоднiшнього облiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть 

продовжувати класифiкувати всi види оренди з використанням того ж принципу класифiкацiї, 

що i в МСФЗ (IAS) 17, i розрiзняти два види оренди: операцiйна i фiнансова оренда. 

 

В даний час керiвництво Групи продовжує оцiнювати можливий вплив даного стандарту на її 

окрему фiнансову звiтнiсть. 

 

Iнтерпретацiя IFRIC 23 Невизначенiсть щодо обчислення податку на прибуток 

 

Iнтерпретацiя стосується облiку податкiв на прибуток, коли податковi трактування включають 

невизначенiсть, якi впливають на застосування МСБО 12, i не будуть застосовуватись до 

податкiв або зборiв за межами сфери дiї МСФЗ 12, а також не включають в себе вимоги, що 

стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеним податковими трактуваннями. 

 

Група повинна розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з одним 

або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно дотримуватися 

пiдходу, який краще передбачає вирiшення невизначеностi.  

 

Iнтерпретацiя набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. 

Керiвництво Групи очiкує, що iнтерпретацiя не зробить iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Групи.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9: Особливостi дострокового погашення з негативною компенсацiєю 

 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за 



 201 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що договiрнi грошовi потоки 

являють собою "виключно виплати основної суми i вiдсоткiв на основну суму" (критерiй SPPI) i 

iнструмент проводиться в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 

МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд 

подiй або обставин, якi викликають дострокове розiрвання договору, i незалежно вiд того, яка 

сторона платить або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання договору. 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Керiвництво 

Групи очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати 

дiяльностi Групи.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв по операцiям мiж 

iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або 

спiльному пiдприємству або вноситься до них.  

 

Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, що є бiзнесом згiдно з визначенням в МСФЗ(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Проте 

прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять 

собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, 

iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi.  

 

Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте 

органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19: "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою" 

 

Згiдно поправкам, органiзацiя зобов'язана використовувати оновленi допущення для визначення 

вартостi послуг поточного перiоду i чистої величини вiдсоткiв за перiод, що залишився пiсля 

змiни, скорочення програми або погашення зобов'язань по нiй; визнавати будь-яке скорочення 

надлишкiв у пенсiйнiй програмi, навiть якщо такий надлишок не вiдображався ранiше через 

встановлену граничну величину активiв у складi прибутку або збитку в рамках вартостi послуг 

минулих перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Цi поправки 

застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх змiн до плану, скорочень або погашень 

зобов'язань за програмою Групи. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28: "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та 

спiльних пiдприємствах" 

 

Поправки уточнюють, що компанiї вiдображають в облiку довгостроковi iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, до яких неможливо застосувати метод пайової 

участi, з використанням МСФЗ (IFRS) 9. 



 202 

 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Група не має 

таких довгострокових часток участi в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах, цi змiни не 

матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр. (випущенi в груднi 2017 року) 

 

Данi поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв,  що починаються 1 сiчня 2019 р. 

або пiсля цiєї дати, при цьому допускається їх дострокове застосування. Передбачається, що 

данi поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати 

дiяльностi Групи. Вони включають наступне: 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу": поправки роз'яснюють, що, коли органiзацiя отримує 

контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вона застосовує вимоги по об'єднанню 

бiзнесу, досягнутi поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних часток в активах та 

зобов'язаннях спiльної операцiї за справедливою вартiстю. При цьому покупець переоцiнює всю 

наявну ранiше частку участi в спiльних операцiях. 

 

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть": сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має 

спiльного контролю, може отримати спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в 

рамках яких є бiзнес, як визначено в МСФЗ (IFRS) 3. Поправки роз'яснюють, що ранiше належнi 

частки в цiй спiльнiй операцiї не переоцiнюють. 

 

МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток": органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо 

дивiдендiв, як визначено в МСФЗ (IFRS) 9, в момент визнання зобов'язання з виплати 

дивiдендiв. Податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з минулими операцiями 

чи подiями, якi генерували прибуток, що розподiляється, нiж з розподiлами мiж власниками. 

Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку, 

iншому сукупному доходi або власному капiталi в залежностi вiд того, де органiзацiя спочатку 

визнала такi минулi операцiї або подiї. 

 

МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики": поправки роз'яснюють, що органiзацiя розглядає як 

частину загальних запозичень будь якi позики, первiсно виданi для розробки квалiфiкованого 

активу, до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього активу до 

використання за призначенням або продажу. 

 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та 

iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Група не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть буде суттєвим. 

 

Керiвництво Групи не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть. 

 

 (е) Функцiональна валюта та валюта представлення 

 

Окрема фiнансова звiтнiсть кожного пiдприємства Групи представлена у валютi основного 

економiчного середовища, у якому веде свою операцiйну дiяльнiсть вiдповiдне пiдприємство 

(його функцiональнiй валютi). Для цiлей даної консолiдованої фiнансової звiтностi результати 
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дiяльностi та фiнансовий стан кожного пiдприємства Групи представленi в українськiй гривнi, 

яка є функцiональною валютою Групи та валютою представлення цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi. Функцiональною валютою для росiйського дочiрнього пiдприємства Групи 

є росiйськi рублi, якi потiм переведенi у валюту представлення - українськi гривнi. 

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi окремих пiдприємств операцiї у валютах, якi вiдрiзняються 

вiд функцiональної валюти пiдприємства (iноземнi валюти), вiдображаються за курсами обмiну, 

якi переважають на дати здiйснення операцiй. На кожну звiтну дату монетарнi статтi, 

деномiнованi в iноземних валютах, переводяться за курсами обмiну, якi переважали на звiтну 

дату.  

 

Немонетарнi статтi, вiдображенi за справедливою вартiстю, деномiнованою в iноземних 

валютах, переводяться за курсами обмiну, якi переважали на дату визначення справедливої 

вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, не 

переводяться. Курсовi рiзницi визнаються у складi консолiдованого звiту про фiнансовий 

результат того перiоду, в якому вони виникають. 

 

Для цiлей представлення цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi активи та зобов'язання за 

iноземними операцiями Групи представленi в українськiй гривнi з використанням курсiв обмiну 

валют, встановлених Нацiональним Банком України. Статтi доходiв та витрат переводяться за 

середнiми курсами обмiну валют за квартал. При значних коливаннях курсiв Група 

використовує курси на дату окремої транзакцiї. Курсовi рiзницi, якi виникають, якщо суттєвi, 

визнаються у складi iнших сукупних доходiв та подаються як частина резерву перерахунку у 

валюту представлення Групи. 

 

Вiдповiднi курси обмiну валют були представленi таким чином: 

 

Валюта (курс) 31 грудня 2018  

 

року Середнiй курс обмiну валют  за   2018 рiк 31 грудня 2017  

 

року Середнiй курс обмiну валют  за   2017 рiк 

 

Гривня/долар США 27,688264 27,217476 28,067223 27,516508 

 

Гривня/євро 31,714138 32,128865 33,495424 32,577239 

 

Гривня/росiйський рубль 0,39827 0,4353495 0,487030 0,469235 

 

(є) Основи облiкової полiтики 

 

Визнання доходiв 

 

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 

 

Для визнання доходу Компанiя використовує п'яти-етапну модель згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю 

компенсацiї отриманої або до отримання. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на очiкувану суму 

повернутих клiєнтами товарiв, торговельних знижок та iнших подiбних вiдрахувань. 
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Компанiя займається реалiзацiєю продукцiї, а також наданням послуг. Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами визнається, коли контроль за товарами або послугами передається клiєнту в сумi, що 

вiдображає вiдшкодування, яке Компанiя розраховує отримати в обмiн на цi товари або послуги. 

Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами, 

оскiльки вона зазвичай контролює товари або послуги, перш нiж передати їх клiєнту. 

 

Продаж товарiв та послуг 

 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в певний момент часу, коли контроль над активом 

передається замовнику. Компанiя розглядає, чи є в договорi iншi обiцянки, якi є окремими 

зобов'язаннями щодо виконання, на якi має бути розподiлена частина цiни угоди (наприклад, 

гарантiї, торговi або оптовi знижки, право на повернення). При визначеннi цiни операцiї з 

продажу продукцiї Компанiя враховує наслiдки змiнного вiдшкодування, iснування значних 

компонентiв фiнансування та вiдшкодування, що виплачується замовнику (якщо такi є). 

 

Змiнна компенсацiя 

 

Якщо компенсацiя, обiцяна за договором, включає в себе змiнну суму, Компанiя оцiнює суму 

вiдшкодування, право на яке вона отримає в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг 

покупцевi. Змiнна компенсацiя оцiнюється в момент укладення договору, i щодо її оцiнки 

застосовується обмеження до тих пiр, поки не буде вирiшена вiдповiдна невизначенiсть. 

Застосування обмеження оцiнки змiнної компенсацiї збiльшує суму виручки, визнання якої було 

вiдкладено. Право на повернення i зворотнi знижки за обсяг призводять до виникнення змiнного 

вiдшкодування. 

 

Право на повернення 

 

Деякi контракти надають клiєнту право повернути товар протягом визначеного перiоду. 

Компанiя використовує метод очiкуваної вартостi для оцiнки товарiв, якi не будуть повернутi, 

оскiльки цей метод найкраще передбачає суму змiнної компенсацiї, на яку Компанiя матиме 

право. Для облiку передачi продукцiї з правом на повернення Компанiя визнає виручку вiд 

переданої продукцiї в розмiрi вiдшкодування, право на яке очiкує отримати, зобов'язання щодо 

повернення коштiв та актив (i вiдповiдне коригування собiвартостi продажiв) щодо права на 

отримання продукцiї вiд покупцiв при виконаннi зобов'язання щодо повернення коштiв. 

 

Iстотний компонент фiнансування 

 

Компанiя не коригує обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу iстотного компонента 

фiнансування, якщо вона очiкує в момент укладення договору, що перiод мiж передачею 

обiцяної продукцiї або послуги покупцевi i оплатою цiєї продукцiї або послуги складає не 

бiльше одного року. 

 

Залишок за договорами 

 

Контрактний актив - це право на компенсацiю в обмiн на товари або послуги, переданi 

покупцевi. Якщо Компанiя передає товари або послуги покупцевi до того, як покупець 

виплатить компенсацiю, або до того моменту, коли вiдшкодування стає таким, що пiдлягає 

виплатi,  визнається актив за договором, за винятком сум, що подаються в якостi дебiторської 

заборгованостi. 
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Дебiторська заборгованiсть - це право Компанiї на вiдшкодування, яке є безумовним, тобто 

потрiбен лише час, необхiдний для сплати компенсацiї. 

 

Зобов'язання Компанiї передати товари або послуги клiєнтовi, за якi вона отримала компенсацiю 

(або настав строк сплати такої суми) вiд клiєнта. Якщо клiєнт сплачує компенсацiю до того, як 

Компанiя передає товари або послуги клiєнту, контрактне зобов'язання визнається, якщо платiж 

здiйснено у складi поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами. Контрактнi 

зобов'язання визнаються як дохiд, коли Компанiя виконує зобов'язання щодо виконання за 

договором. 

 

Доходи з вiдсоткiв 

 

Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi часу на здiйснення операцiї, з урахуванням 

основної суми заборгованостi та вiдповiдної ефективної ставки вiдсотка, яка представляє собою 

ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом 

очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi 

даного активу. 

 

Iнформацiя за сегментами 

 

Звiтнiсть за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин Групи, 

якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на основi внутрiшнiх 

звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Групи. Група визначила, що її 

вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого керiвництва, i внутрiшнi 

звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за операцiйною дiяльнiстю i ухвалення 

рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї iнформацiї. Пiдготовка цих 

внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

На основi поточної структури управлiння Група видiлила такi звiтнi сегменти: 

 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

 

Машинобудування: виробництво залiзничних вагонiв i рухомого складу Продаж 

напiввагонiв  

 

Продаж хоперiв 

 

Продаж платформ  

 

Продаж запасних частин та супутнiх послуг 

 

Металургiя: виробництво лиття  Продаж дрiбногабаритного лиття 

 

Продаж середньогабаритного лиття 

 

Iнше  

 

 Продаж покупних товарiв (лиття) 
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Група не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов'язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

 

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

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

 

Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв та 

зобов'язань, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i сумами, що 

використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується: по 

тимчасових рiзницях, що виникають вiд початкового визнання активiв або зобов'язань за 

операцiями, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний 

прибуток або збиток, а також по тимчасових рiзницях, що виникають вiд iнвестицiй у дочiрнi 

пiдприємства та спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi у найближчому майбутньому. 

 

Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi. 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно зараховуються у разi iснування юридично 

забезпеченого права на взаємно зарахування поточних податкових активiв та зобов'язань, якщо 

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

того самого суб'єкта господарювання, що обкладається податком, або з рiзних суб'єктiв 

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

взаємно зарахування поточних податкових зобов'язань та активiв на нетто-основi або їх 

податковi активи та зобов'язання будуть реалiзованi одночасно. 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових 

кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. 

Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну дату звiтностi та зменшуються, коли 

реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною. 

 

Основнi засоби 

 

Група визнає матерiальнi об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких 

бiльше 1 000 гривень. 
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Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або доцiльною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату прийняття МСФЗ за 

справедливу вартiсть основних засобiв було взято їх умовну вартiсть для цiлей пiдготовки 

консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

 

Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi 

мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-

якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та 

приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Групи. 

Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на 

оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

 

Капiталiзованi у подальшому витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну 

частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню 

здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не 

вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу консолiдованого 

звiту про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони були понесенi.  

 

Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або доцiльну вартiсть об'єкта 

основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 

очiкувана сума, яку Група одержала б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв 

пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, в 

якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного 

використання. 

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу 

протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням 

прямолiнiйного методу.  

 

Строки корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:  

 

Групи основних засобiв  Строк корисного використання,  

 

рокiв 

 

Будiвлi та споруди 10-30 

 

Машини та обладнання  5-20 

 

Промисловi транспортнi засоби 5-23 

 

Автомобiлi 3-5 

 

Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 3-5 

 

Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних 

засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю 

активу i визнається у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати.  
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Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, понесених безпосередньо 

пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного 

будiвництва, на основi того самого методу, що й iнших об'єктiв основних засобiв, починається з 

моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, 

який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.  

 

Знецiнення основних засобiв 

 

На кожну звiтну дату Група переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою 

визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що данi активи зазнали збитку вiд знецiнення. У 

разi наявностi таких свiдчень Група здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу 

для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Якщо 

неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Група оцiнює суму 

вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить даний актив. У випадках 

коли можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв корпоративнi 

активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, 

вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких 

можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу. 

 

Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за 

вирахуванням витрат на продаж, та вартостi при використаннi. При проведеннi оцiнки вартостi 

при використаннi сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої 

теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого 

не були скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.  

 

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) менша його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує 

грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення 

одразу визнаються негайно у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати, за 

винятком випадкiв коли вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких 

випадках збиток вiд знецiнення вiдображається як зменшення у результатi переоцiнки. 

 

У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу 

(або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми 

вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову 

вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у 

попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення 

визнається негайно у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати, крiм випадкiв коли 

вiдповiдний актив є об'єктом основних засобiв, який вiдображається за переоцiненою вартiстю. 

У цьому випадку сторнування збитку вiд знецiнення розглядається як збiльшення у результатi 

переоцiнки. 

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи визнають, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi 

вiдносяться до активу, надходитимуть до Групи; та собiвартiсть активу можна достовiрно 

оцiнити. Актив iдентифiкується, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна 

вiдокремити або вiддiлити i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти 
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iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи 

зобов'язанням. 

 

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Видатки на 

нематерiальний актив визнають як витрати на момент їхнього понесення за винятком випадкiв, 

коли вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям 

визнання, або цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

 

Необоротнi активи (або група вибуття) класифiкуються Групою як утримуванi для продажу, 

якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

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

можна продати у його поточному станi, та iснує висока вiрогiднiсть такого продажу. 

Керiвництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його 

класифiкацiї як призначеного для продажу. 

 

Якщо Група прийняла план продажу контрольного пакету дочiрнього пiдприємства, усi активи 

та зобов'язання такого дочiрнього пiдприємства змiнюють свою класифiкацiю на такi, що 

призначенi для продажу, за умови виконання описаних вище критерiїв, незалежно вiд 

збереження Групою неконтрольних часток володiння у колишньому дочiрньому пiдприємствi 

пiсля продажу. 

 

Необоротнi активи (та групи вибуття), якi були класифiкованi як призначенi для продажу, 

оцiнюються за меншою iз двох величин: залишкової вартостi на момент змiни класифiкацiї та 

справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. 

 

Фiнансовi iнструменти 

 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються, коли пiдприємство стає стороною щодо 

контрактних зобов'язань за вiдповiдним iнструментом. 

 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, додаються або вираховуються зi справедливої 

вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, в залежностi вiд обставин, при 

первiсному визнаннi. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання 

фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати.  

 

Фiнансовi активи 

 

Фiнансовi активи класифiкуються, при первiсному визнаннi, як фiнансовi активи за 

амортизованою вартiстю; справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. 

 



 210 

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд характеристик 

грошових потокiв фiнансового активу та бiзнес-моделi Групи для управлiння ними. За винятком 

торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного фiнансового компонента або, 

Компанiя спочатку оцiнює фiнансовий актив за справедливою вартiстю плюс, у випадку 

фiнансового активу, що не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Торгова дебiторська заборгованiсть, 

яка не мiстить значного фiнансового компонента, оцiнюється за цiною операцiї, визначеною 

згiдно з МСФЗ 15. 

 

Бiзнес-модель визначається на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється 

управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. 

Бiзнес-модель визначає, чи будуть потоки грошових коштiв результатом збору договором 

грошових потокiв, або як для отримання передбачених договором грошових потокiв, так i для 

продажу фiнансових активiв. 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як позики 

та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної 

ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання 

вiдсоткiв не буде iстотним. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не 

нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на 

покриття очiкуваних кредитних збиткiв визнаються у складi звiту про фiнансовi результати, 

коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.  

 

Метод ефективної ставки вiдсотка 

 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового активу та розподiлу доходiв з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна 

вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових 

коштiв (включаючи всi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну 

частину ефективної ставки вiдсотка, витрат на здiйснення операцiї та iнших премiй або 

дисконтiв) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу або, коли доцiльно, 

коротшого перiоду до чистої балансової вартостi при первiсному визнаннi. Доходи визнаються 

на основi ефективної ставки вiдсотка для боргових iнструментiв. 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

 

Група визнає резерв на очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, якi не 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi збитки 

базуються на рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, що сплачуються вiдповiдно до 

контракту, та всiма грошовими потоками, якi Група очiкує отримати, дисконтованi за 

початковою ефективною процентною ставкою. Очiкуванi потоки грошових коштiв 

включатимуть грошовi потоки вiд продажу заставного майна або iншi кредитнi покращення, якi 

є невiд'ємною частиною договiрних умов. 

 

Якщо на звiтну дату вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом 
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з моменту первiсного визнання, Група оцiнює резерв пiд збитки по даному фiнансовому 

iнструменту в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитних збитках. Якщо кредитний 

ризик по фiнансовому iнструменту значно збiльшився з моменту первiсного визнання Група 

оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом в сумi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитних збитках за весь термiн. 

 

Для дебiторської заборгованостi та контрактних активiв Група застосовує спрощений пiдхiд до 

розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. Таким чином, Група не вiдстежує змiни у кредитному 

ризику, а замiсть цього визнає збиткiв вiд знецiнення визначенi на основi очiкуваних кредитних 

збиткiв протягом усього термiну дiї фiнансового активу. Група використовує матрицю для 

визначення розрахунку резерву пiд знецiнення, яка грунтується на iсторичних спостереженнях 

кредитних втрат i коригується з урахуванням прогнозних оцiнок, специфiчних для 

позичальникiв i загальних економiчних умов. 

 

Група розглядає фiнансовий актив у невиконаннi зобов'язань, якщо договiрнi платежi 

простроченi протягом 90 днiв. Однак у певних випадках Група може також вважати фiнансовий 

актив неплатоспроможним, коли внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те, що Група 

навряд чи отримає непогашенi договiрнi суми в повному обсязi, перш нiж брати до уваги будь-

якi кредитнi покращення, якi утримує Група. Фiнансовий актив списується, якщо немає 

обгрунтованих очiкувань щодо повернення договiрних грошових потокiв. 

 

Припинення визнання фiнансових активiв 

 

Група припиняє визнавати фiнансовий актив тiльки у тих випадках, коли припиняють свою дiю 

контрактнi права на потоки грошових коштiв вiд даного активу; або ж коли вона передає 

фiнансовий актив i всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням даним активом, iншому 

пiдприємству.  

 

Якщо Група не передає i не зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням 

активом, але продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою збережену 

частку в даному активi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, треба буде 

заплатити. Якщо Група зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням переданим 

фiнансовим активом, вона продовжує визнавати даний фiнансовий актив i також визнає 

забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень. 

 

За умови повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активу та сумою компенсацiї отриманої i до отримання та накопиченим прибутком або збитком, 

який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у консолiдованому звiтi про 

фiнансовi результати. 

 

Грошi та їхнi еквiваленти 

 

Грошi та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках у банках 

та депозити з первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв. 

 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Групою 

 

Класифiкацiя на борговi iнструменти або iнструменти власного капiталу 

 

Борговi та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як 
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iнструменти власного капiталу у вiдповiдностi до сутностi договору. 

 

Iнструменти власного капiталу 

 

Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який свiдчить про 

залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов'язань. Iнструменти 

власного капiталу, випущенi Групою, вiдображаються за справедливою вартiстю отриманих 

надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. 

 

Дивiденди 

 

Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл нерозподiленого 

прибутку серед акцiонерiв протягом перiоду, причому сума визнаних, але не виплачених 

дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов'язань. Дивiденди, оголошенi пiсля 

звiтної дати, але до затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються 

як зобов'язання на звiтну дату, але розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової 

звiтностi. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

 

Фiнансовi зобов'язання включать позики i торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та 

первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. 

 

Фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Метод ефективної ставки вiдсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартостi 

фiнансового зобов'язання та розподiлу вiдсоткових витрат протягом вiдповiдного перiоду. 

Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi 

виплати грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового зобов'язання або, якщо 

доцiльно, протягом коротшого перiоду. 

 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

 

Група припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання Групи 

виконанi, вiдмiненi або спливає строк їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного 

фiнансового зобов'язання та сплаченої компенсацiї i компенсацiї до сплати визнається у 

консолiдованому звiтi про фiнансовi результати. 

 

Пенсiйнi плани iз визначеними виплатами 

 

Група сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму, яка розраховується на основi 

заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Групи на цi внески включаються до складу статтi 

"Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування". Цi суми визнаються витратами того перiоду, в 

якому вони були понесенi. 

 

Окрiм того, Група зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми за 

пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Групи, якi працювали у шкiдливих 

умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 
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пенсiйним законодавством України.  

 

Даний пенсiйний план iз визначеними виплатами ("План") не має спецiального фонду i активiв 

для його забезпечення. Зобов'язання та витрати, якi стосуються даного пенсiйного плану iз 

визначеними виплатами, нараховуються у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з 

використанням методу прогнозної кредитної одиницi стосовно працiвникiв, якi мають право на 

такi виплати. 

 

Чисте зобов'язання Групи стосовно цього Плану розраховується шляхом оцiнки майбутнiх 

виплат, якi працiвники заробили за свої послуги, якi вони надали у поточному та попередньому 

перiодах. Сума виплати потiм дисконтується для визначення поточної вартостi зобов'язання, яке 

вiдображається у консолiдованому балансi.  

 

Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи доходнiсть 

на дату звiтностi по українських державних та високолiквiдних корпоративних довгострокових 

облiгацiях. Актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно у складi консолiдованого звiту про 

сукупний дохiд.  

 

Пенсiйнi зобов'язання облiковуються як довгостроковi зобов'язання. Група використовує 

послуги професiйного актуарiя для розрахунку суми цих зобов'язань на кожну звiтну дату. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених станом на звiтну дату.  

 

Запаси 

 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 

реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату 

працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi для доведення запасiв до їхнього теперiшнього 

мiсця розташування та стану.  

 

Собiвартiсть запасiв розраховується з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста 

вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх 

очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 

 

Резерви 

 

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

внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Група буде змушена погасити дане 

зобов'язання i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання. 

 

Сума, визнана в якостi резерву, представляє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для 

погашення поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, 

характерних для даного зобов'язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з 

використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення 

поточних зобов'язань, його балансова вартiсть представляє собою поточну вартiсть даних 

потокiв грошових коштiв. 

 

У випадках коли очiкується, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми 

резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо iснує практична впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума 

дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена. 
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Група як орендатор 

 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Умовнi оренднi платежi, якi виникають за договорами 

операцiйної оренди, визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

 

3. Iстотнi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi оцiнок  

 

(а) Використання оцiнок та припущень 

 

Пiдготовка цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва прийняття оцiнок i 

припущень, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, вiдображених у звiтностi, а також на 

розкриття умовних активiв i зобов'язань та вiдображених сум доходiв i витрат за звiтний перiод. 

Внаслiдок невизначеностi, яка властива таким оцiнкам, фактичнi результати, вiдображенi у 

майбутнiх перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 

результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, 

якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

 

(б) Основнi джерела невизначеностi оцiнок 

 

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони 

стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. 

 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством 

податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Внесення змiн до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення деяких положень 

вiд  05.10.2017 г. № 2164-VIII суттєво не вплинуло на формування фiнансової звiтностi Групи. 

 

Можливiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв.  

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує висока ймовiрнiсть їх реалiзацiї, 

що залежить вiд формування достатнього прибутку до оподаткування у майбутньому. 

Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому залежать вiд оцiнок 

керiвництва стосовно майбутнiх грошових надходжень. Данi оцiнки залежать вiд оцiнок 

майбутнiх обсягiв реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг, цiн на матерiали та операцiйних 

витрат.  
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Судження також необхiднi для застосування податкового законодавства. Цi судження та оцiнки 

являються об'єктом впливу ризикiв та невизначеностей, отже iснує ймовiрнiсть того, що змiни 

обставин вплинуть на очiкування, що змiнить суму вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань, визнаних станом на звiтну дату. В такiй ситуацiї деякi чи 

всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати 

коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку. Детальнiша 

iнформацiя надана в Примiтцi 15. 

 

Визнання та оцiнка знецiнення безвiдсоткових позик наданих 

 

Безвiдсотковi позики наданi визнаються як фiнансовий актив по номiнальнiй вартостi, яка 

дорiвнює справедливiй вартостi на дату видачi, оскiльки Група має право негайної вимоги 

погашення цих позик. Знецiнення безвiдсоткових позик наданих, якщо є, оцiнюється на основi 

iсторичного досвiду, аналiзу фiнансового стану вiдповiдних контрагентiв, окремо або у складi 

груп. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 22.  

 

Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi - очiкуваннi кредитнi збитки  

 

Група регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих 

постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. При визначеннi сумнiвної 

дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори як поточна загальна економiчна 

кон'юнктура, галузевi економiчнi умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв 

продукцiї. Змiни в економiцi, промисловостi, а також у фiнансовому станi конкретних 

споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування резервiв сумнiвної дебiторської 

заборгованостi, вiдображених в фiнансовiй звiтностi. Група використовує судження, якi 

грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 

активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво 

здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу.  

 

Компанiя використовує матрицю для визначення розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки для торгової дебiторської заборгованостi та контрактних активiв. Для розрахунку 

коефiцiєнта дефолту дебiторська заборгованiсть класифiкується за однорiдними групами за 

подiбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих перiодах. 

 

Матриця грунтується на iсторичних спостереженнях кредитних втрат i коригується з 

урахуванням прогнозних оцiнок (специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних 

умов). На кожну звiтну дату iсторичнi спостережуванi ставки дефолту оновлюються та 

аналiзуються змiни в прогнозних оцiнках. Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 20.  

 

Оцiнка чистої вартостi та знецiнення запасiв 

 

Група створює резерв знецiнення по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним частинам. 

Крiм того, деяка частина готової продукцiї Групи вiдображена в балансi за чистою вартiстю 

реалiзацiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрнiй iнформацiї, 

доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, що безпосередньо 

вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї 

пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Детальнiша iнформацiя надана в 

Примiтцi 19. 

 

Оцiнка зменшення корисностi необоротних активiв 
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Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення 

корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36, якщо обставини вказують на можливе зменшення 

корисностi. 

 

Ознаки, якi Група вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою 

виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартостi, 

значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми 

операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї Групи (зокрема, 

лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi 

негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 

 

Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв грунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

 

Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки. 

Визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв потребує вiд керiвництва робити 

припущення щодо майбутнiх продажiв, валової маржi, операцiйних витрат, темпiв зростання в 

пост-прогнозному перiодi, капiтальних витрат та ставки дисконтування iз застосуванням 

розрахунку середньозваженої вартостi капiталу WACC. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року керiвництво Групи провело оцiнку основних засобiв на предмет 

економiчного знецiнення. Вiдновлювана вартiсть визначалася виходячи з вартостi при 

використаннi з урахуванням прогнозних грошових потокiв, спланованих у рамках ухваленого 

Групою бюджету на п'ять рокiв. Для даної моделi було застосовано основне припущення - 

визначення ставки дисконтування прогнозних грошових потокiв на 5 рокiв iз застосуванням 

середньозваженої вартостi капiталу WACC. При збiльшеннi застосованої ставки дисконтування 

(WACC), вартiсть оцiнюваної одиницi зменшуватиметься, при зменшеннi - вартiсть оцiнюваної 

одиницi зростатиме.  

 

Розрахунок економiчних вигiд вiд використання одиницi, що генерує грошовi кошти, є особливо 

чутливим до наступних припущень: 

 

- Валовий прибуток - керiвництво визначило плановий показник валового прибутку на пiдставi 

результатiв минулих рокiв i своїх очiкувань щодо розвитку внутрiшнього та зовнiшнього ринку; 

 

- Iнфляцiя цiн на виробничi ресурси - оцiночнi значення були отриманi з опублiкованих 

показникiв. Прогнознi показники використовувалися за наявностi даних у вiдкритому доступi, в 

iншому випадку в якостi iндикатора майбутнiх змiн цiни використовувалися останнi фактичнi 

данi щодо змiни цiн на ресурси. 

 

В результатi тестування на знецiнення не було виявлено збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить 

iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення. 

 

Строки корисного використання основних засобiв 
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Група оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, на основi очiкувань 

щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн 

ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв. Строки корисного використання основних засобiв 

переглядаються не рiдше одного разу на рiк наприкiнцi кожного звiтного року. У випадку, якщо 

очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових 

оцiнках вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Зазначенi оцiнки можуть вплинути на балансову вартiсть основних засобiв у звiтi про 

фiнансовий стан i знос, визнаний у прибутках та збитках. 

 

Пенсiйнi зобов'язання.  

 

Сума пенсiйних зобов'язань оцiнюється на основi низки прогнозiв та припущень, якi необхiднi 

для оцiнки зобов'язання на кожну звiтну дату. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних 

професiйних суджень стосовно очiкуваної заробiтної плати, змiни рiвня iнфляцiї тощо. Вартiсть 

зобов'язань з пенсiйного забезпечення за визначеними виплатами та iншим виплатам по 

закiнченню трудової дiяльностi визначається з використанням актуарних припущень. Актуарнi 

припущення включають припущення щодо ставок дисконтування, очiкуваних приростiв 

заробiтної плати, плинностi працiвникiв, коефiцiєнтiв смертностi та майбутнього приросту 

пенсiй. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.  

 

Для визначення вiдповiдної ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi 

вiдсотковi ставки по державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних 

таблицях смертностi по Українi. Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної 

заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому досвiдi. 

Змiна оцiнок керiвництва може вплинути на вартiсть балансового зобов'язання та вiдповiдних 

нарахувань у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати. Детальнiша iнформацiя 

надана в Примiтцi 26. 

 

Судовi розгляди 

 

Група застосовує професiйне судження при оцiнцi та визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних 

зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензiями, що 

пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою 

арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. 

Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або претензiї, 

пред'явлених Групi, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а 

також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є 

невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд 

розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру надходження нової 

iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. 

Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi. 

Детальнiша iнформацiя надана в Примiтцi 29. 

 

 (в) Оцiнка справедливої вартостi 

 

Певнi положення облiкової полiтики Групи i ряд розкриттiв вимагають оцiнки справедливої 

вартостi фiнансових активiв i зобов'язань. 

 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Група застосовує, наскiльки це 
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можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки: 

 

Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов'язання на активних 

ринках. 

 

Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, якi є 

наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на 

основi цiн). 

 

Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов'язань, якi не грунтуються на наявних ринкових даних 

(не наявнi вихiднi данi). 

 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

 

Група визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце.  

 

Детальнiша iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв надана в 

Примiтцi 30. 

 

4. Змiни на початок звiтного перiоду та порiвняльна iнформацiя 

 

У 2018 роцi пiдприємство внесло коригування, що не були визнанi станом на 31 грудня 2017 

року, до наступних статей фiнансовою звiтностi: 

 

 (у тисячах гривень) Код рядка 31.12.2017  (згiдно з попередньою звiтнiстю) Коригування

 31.12. 2017  (перерахо-вано) 

 

АКТИВ     

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 1135 7 849 (401) 7 448 

 

у тому числi з податку на прибуток  1 609 (27) 1 582 

 

БАЛАНС 1300 1 780 352 (401) 1 779 951 

     

ПАСИВ     

 

Нерозподiлений прибуток 1420 1 490 833 (523) 1 490 310 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1615 3 696 122 3 818 

 

БАЛАНС 1900 1 780 352 (401) 1779951 

 

(у тисячах гривень) Код рядка 31.12.2017  (згiдно з попередньою звiтнiстю) Коригування
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 31.12. 2017  (перерахо-вано) 

 

I. Фiнансовi результати     

 

Загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати 2130 (71 225) (122) (71 347) 

 

Iншi операцiйнi витрати 2180 (27 845) (374) (28 219) 

 

Фiнансовi результати до оподаткування 2290 60 307 (496) 59 811 

 

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2300 (11 324) (27) (11 351) 

 

Чистий фiнансовий результат 2350 48 983 (523) 48 460 

 

II. Сукупний дохiд     

 

Сукупний дохiд  2465 43 969 (523) 43 446 

 

Змiни вiдбулися за рахунок донарахувань по Акту перевiрки дотримання податкового та 

валютного законодавства Компанiї. 

 

5. Iнформацiя за сегментами 

 

В структуру Групи включено два звiтних сегмента, якi представляють стратегiчний бiзнес 

Групи. Для кожного стратегiчного бiзнесу пiдроздiлу генеральний директор, вiдповiдальний за 

прийняття операцiйних рiшень, проводить аналiз внутрiшнiх управлiнських звiтiв на 

квартальнiй основi. Вказанi звiти готуються по тим же облiковим полiтикам, що й консолiдована 

фiнансова звiтнiсть. Продажi мiж сегментами здiйснюються за ринковими цiнами.  

 

Аналiз доходiв вiд реалiзацiї та результатiв Групи вiд дiяльностi по звiтним сегментам 

представлений нижче. Ефективнiсть роботи сегментiв оцiнюється за доходами вiд реалiзацiї 

сегмента та операцiйним прибутком. Доходи вiд реалiзацiї сегмента та операцiйний прибуток 

розцiнюються як найбiльш доречнi показники при оцiнцi результатiв роботи сегментiв iнших 

пiдприємств, що дiють в тих же галузях. 

 

Представленi доходи вiд реалiзацiї за сегментами отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв. Протягом 

року, що закiнчився 31 грудня 2018 року, продаж мiж сегментами складав 234 271 тисяч гривень 

(2017: 62 157 тисяч гривень). 

 

Результат дiяльностi сегмента являє собою прибуток згiдно з МСФЗ до врахування 

нерозподiлених корпоративних витрат. Нерозподiленi корпоративнi витрати включають 

компенсацiї керiвництву, представницькi витрати, витрати на утримання офiсних примiщень та 

витрати на збут. Такою є система оцiнок, яка включається у звiт для вищого органу 

операцiйного управлiння для розподiлу ресурсiв i оцiнки показникiв дiяльностi за сегментами. 

 

 Дохiд вiд реалiзацiї зовнiшнiм покупцям  Дохiд вiд реалiзацiї мiж сегментами

  Доходи вiд реалiзацiї сегмента 

 

(у тисячах гривень) 2018 2017  2018 2017  2018 2017 
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Виробництво залiзничних вагонiв i рухомого складу 2 757 101 824 674  -

 -  2 757 101 824 674 

 

Виробництво лиття  

 

729911 

 

 283 321  (234 271) (62 157)   

 

495640 

 

 221 164 

 

Iнше         

 

Всього  3 487012 1 107 995  (234 271) (62 157)  3 252741

 1 045 838 

 

(i) Включає фiнансовi доходи, фiнансовi витрати, курсовi рiзницi, iншi витрати (чистi).  

 

Група у 2018 роцi в основному вела дiяльнiсть у таких країнах: Українi, Росiйськiй Федерацiї, 

Бiлорусi, Литвi, Словаччинi.  

 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї Групи зовнiшнiм покупцям в розрiзi по країнам наводяться 

нижче: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

    

Україна 3 197 005  1 012 183 

 

Росiйська Федерацiя 11 900  13 728 

 

Бiлорусь 24 462  7 623 

 

Литва 3 569  5 024 

 

Германiя 0  4 851 

 

Словаччина  4 440  1 122 

 

Панама 0  0 

 

Кiпр 0  592 

 

Словенiя 383  413 

 

Iншi 10 982  302 
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Всього 3 252 741  1 045 838 

 

До складу доходiв вiд продажу продукцiї машинобудування за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року, включенi доходи вiд 10 найбiльших покупцiв  2325784 тис.грн. або 84,36% вiд усiх продаж 

залiзничних вагонiв i рухомого складу (2017: вiд 8 найбiльших покупцiв на загальну суму 767 

741 тисяч гривень або 93,10% вiд усiх продаж залiзничних вагонiв i рухомого складу).  

 

До складу доходiв вiд продажу продукцiї лиття за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 

включенi доходи вiд  4 найбiльших покупцiв 306004 тис.грн. або 61,74% (2017: 160 917 тисяч 

гривень або 72,76% представлено 4 найбiльшими покупцями). 

 

6. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2000) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Доходи вiд продажу власної продукцiї:    

 

  Доходи вiд реалiзацiї залiзничних вагонiв i рухомого складу        2 740 114  

 

             805 684  

 

  Доходи вiд реалiзацiї продукцiї лиття 495 640 

 

  221 164 

 

  Доходи вiд продажу запасних частин 2 054 

 

  8 729 

 

  Доходи вiд наданих послуг 14 619                 7  466  

 

            в тому числi ремонт вагонiв 13 831                 7 069  

 

  Доходи вiд продажу альтернативної продукцiї 314                 2 795  

 

             в тому числi сiльськогосподарська технiка 198                 1 369  

 

Всього        3 252 741  

 

  1 045 838 

 

7. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2050) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Собiвартiсть власної продукцiї:    

 

  Сировина  2 337 391 

 

  849 563 
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  Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 423 026 

 

  172 511 

 

  Комунальнi та iншi послуги 153 975 

 

  69 331 

 

  Знос основних засобiв 16 747 

 

  16 115 

 

  Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами 

(Примiтка 26)  

 

4 939 

   

2 170 

 

  Визнаний актуарний збиток (прибуток) (Примiтка 26) (8) 

 

  (14) 

 

  Результати секвестрiв та минулих послуг (Примiтка 26) 1 318 

 

  (1 154) 

 

  Транспортнi послуги 268 

 

  125 

 

  Iншi витрати  24 689 

 

  14 032 

 

  Змiни залишкiв запасiв  (207 199) 

 

  (204 020) 

 

Всього   

 

2 755 146 

 

  918 659 

 

8. Адмiнiстративнi витрати (код рядка 2130) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 
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Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування             78 027  

 

  45 546 

 

Оренда земельної дiлянки             11 220  

 

  8 454 

 

Транспортнi витрати               4 473  

 

  3 184 

 

Витрати на тестування та сертифiкацiю продукцiї               2 750  

 

  1 931 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв               1 835  

 

  1 257 

 

Утилiзацiя вiдходiв та прибирання територiї               1 741  

 

  1 263 

 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги                  778  

 

  445 

 

Ремонт та обслуговування               3 302  

 

  2 214 

 

Комiсiйнi банкiв               2 598  

 

  1 333 

 

Комунальнi послуги               1 631  

 

  1 145 

 

Матерiали                1 938  

 

  1 369 

 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка                  256  

 

  217 

 

Знос основних засобiв                   376  
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  104 

 

Iншi витрати               3 785 

 

          2 885  

 

Всього 

 

       114 710 

 

        71 347  

 

9. Витрати на збут (код рядка 2150) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Транспортнi витрати 3 338 

 

  1 299 

 

Винагорода торговому агенту  0  0 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 10 144 

 

  7 908 

 

Оренда необоротних активiв 945  855 

 

Матерiали 1 120  495 

 

Митнi збори 564  598 

 

Знос основних засобiв 535  529 

 

Витрати на гарантiйний ремонт 79  20 

 

Iншi витрати 2 966  2 201 

 

Всього  19 691  13 905 

 

10. Iншi операцiйнi доходи (код рядка 2120) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Доходи вiд продажу iнших запасiв (металолому)  61 505 

 

  23 268 

 

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 
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                 18 

 

             2 387 

 

Доходи/(збитки)  вiд реалiзацiї iноземної валюти  

 

 295  0 

 

Iншi доходи 4 097 

 

  5 578 

 

Всього  65 915 

 

  31 233 

 

11.  Iншi операцiйнi витрати (код рядка 2180) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Списання запасiв 2 650 

 

  1 417 

 

Собiвартiсть проданого металолому 58 905 

 

  21 492 

 

Списання податкiв 7 

 

  2 

 

Штрафи та пенi сплаченi 540 

 

  52 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2 822 

 

  1 328 

 

Змiна резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi             1 020 

 

  192 

 

Витрати Профкому 

 

             1 813 

 

  683 
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Iншi витрати 6381 

 

  2 483 

 

Витрати вiд переоцiнки балансiв у iноземнiй валютi                                                                    

                  1 563  

 

                  498 

 

Знос основних засобiв 71 

 

  72 

 

Всього  75 772 

 

  28 219 

 

12. Iншi фiнансовi доходи (код рядка 2220) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Проценти по депозитним вкладам 14 785 

 

  10 215 

 

Проценти по облiгацiям iнших пiдприємств 0  4 519 

 

Проценти по ОВДЗ по ПДВ 83 

 

  146 

 

Ефект вiд дисконтування фiнансових зобов'язань 0  2 652 

 

Процентнi доходи iншi (займи) 304 

 

  321 

 

Всього  15 172 

 

  17 853 

 

13. Фiнансовi витрати (код рядка 2250) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями 5 241 

 

  3 800 

 

Iншi фiнансовi витрати 180 
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  0 

 

Всього  5 421 

 

  3 800 

 

14. Iншi доходи та витрати  

 

Iншi доходи (код рядка 2240) 2018  2017 

 

  (у тисячах гривень)    

 

Результат вiд продажу цiнних паперiв 0  532 

 

Дохiд вiд вибуття основних засобiв 528  388 

 

Дооцiнка цiнних паперiв до справедливої вартостi 0  0 

 

Iншi доходи 15  6 

 

Всього 543  926 

 

  Iншi витрати (код рядка 2270) 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Резерв знецiнення основних засобiв  1  0 

 

Збиток вiд вибуття основних засобiв 180  4 

 

Iншi витрати 39  105 

 

Всього  220  109 

 

15. Податок на прибуток (код рядка 1045, 2300, 2455) 

 

На 31 грудня 2018 р. установлена законодавством ставка оподаткування Групи становить 18% 

(31 грудня 2017 р.: 18%).  

 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток були представленi таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Поточнi витрати з податку на прибуток  (69 193)  (11 748) 

 

Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток 2 366  531 

 

Вплив перерахунку функцiональної валюти в валюту балансу 345  (134) 
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Витрати з податку на прибуток (66 482)  (11 351) 

 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток було представлене 

таким чином: 

 

(у тисячах гривень)    

 

Прибуток до оподаткування 363 411  59 811 

 

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками 65 414  10 

766 

 

Вплив витрат, якi не вiдносяться на витрати у податковому облiку  1 068  585 

 

Витрати з податку на прибуток 66 482  11 351 

 

Iнший сукупний  дохiд до оподаткування (6 294)  (10 760) 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 0  1 937 

 

Витрати з податку на прибуток в iншому сукупному доходi 0  1 937 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 

рокiв оцiнювались за податковими ставками (18%), якi, як очiкується, будуть застосовуватись у 

перiодi, у якому передбачається реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

 

Iнформацiя щодо виникнення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань була представлена 

таким чином: 

 

 Сальдо на  

 

31 грудня  

 

2017 року Визнано у прибутку або збитку Визнано у iншому сукупному доходi

 Сальдо на  

 

31 грудня  

 

2018 року 

 

(у тисячах гривень) актив (зобов'язання) вигода (витрати) вигода (витрати) актив 

(зобов'язання) 

 

Вiдстроченнi податковi активи (ВПА):        

 

Пенсiйнi зобов'язання 7 547  1 045  -  8592 

 

Запаси 3 633  1 027  -  4660 

 

Поточнi забезпечення 2 051  (416)  -  1635 
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Резерв на сумнiвну заборгованiсть 78  (59)  -  19 

 

 13 309  1 597  -  14 906 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання (ВПЗ):        

 

Основнi засоби (4 527)  769  -  (3758) 

     

Вiдстроченнi податковi активи, нетто  8 782  2 366  -  11 148 

 

Група визнає окремо вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання у 

зв'язку з тим, що їх реалiзацiя очiкується у рiзних податкових юрисдикцiях.   

 

Група також очiкує, що майбутнiй прибуток до оподаткування буде достатнiм для реалiзацiї 

вiдстроченого податкового активу станом. 

 

16. Нематерiальнi активи (код рядка 1000) 

 

(у тисячах гривень) Лiцензiї 

 

  Iншi 

 

нематерiальнi активи 

 

  Всього 

 

Первiсна вартiсть      

 

   Станом на 31 грудня 2017 року 4 410  5 135  9 545 

 

Надходження 61  3 369  3 430 

 

Вибуття -  (2 182)  (2 182) 

 

   Станом на 31 грудня 2018 року 4 471  6 322  10 793 

 

Накопичена амортизацiя       

 

   Станом на 31 грудня 2017 року  (3 792)  (1 194)  (4 986) 

 

Амортизацiйнi нарахування (195)  (1 641)  (1 836) 

 

Лiквiдовано при вибуттi -  291  291 

 

Iншi змiни -  -  0 

 

   Станом на 31 грудня 2018 року (3 987)  (2 544)  (6 531) 

 

Балансова вартiсть      
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    Станом на 31 грудня 2017 року 618  3 941  4 559 

 

    Станом на 31 грудня 2018 року  484  3 778  4 262 

 

(у тисячах гривень) Лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи  Всього 

 

Первiсна вартiсть      

 

   Станом на 31 грудня 2016 року 5 964  4 305  10 269 

 

Надходження -  3 810  3 810 

 

Вибуття 1 554  2 980  4 534 

 

   Станом на 31 грудня 2017 року 4 410  5 135  9 545 

 

Накопичена амортизацiя       

 

   Станом на 31 грудня 2016 року  (5 139)  (612)  (5 751) 

 

Амортизацiйнi нарахування (207)  (1 050)  (1 257) 

 

Лiквiдовано при вибуттi 1 554  468  2 022 

 

Iншi змiни -  -  - 

 

   Станом на 31 грудня 2017 року (3 792)  (1 194)  (4 986) 

 

Балансова вартiсть      

 

    Станом на 31 грудня 2016 року 825  3 693  4 518 

 

    Станом на 31 грудня 2017 року  618  3 941  4 559 

 

17. Основнi засоби (код рядка 1010) 

 

(у тисячах гривень) 

 

 Будiвлi та споруди  Машини та обладнання  Промисловi транспортнi 

засоби  Автомобiлi  Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 

 Незавершене будiвництво  Всього 

 

Первiсна вартiсть           

   

 

Станом на 31 грудня 2017 року 118 069  134 994  20 543  2 593

  11 152  2 834   

 

290 185 
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Надходження 618  26 826  1 356  619  2 435  33 324 

 

  65 178 

 

Вибуття (23)  (1 182)  (208)  (25)  (275)  (31 854) 

 

  (33 567) 

 

Iншi змiни 6  9  -  -  (32)  - 

 (17) 

             

Станом на 31 грудня 2018 року 118  670  160 647  21 691  3 187

  13 280  4 304  321 779 

            

Накопичена амортизацiя           

              

Станом на 31 грудня 2017 року (80 059)  (93 159)  (14 076) 

 (1 848)  (9 289)  -  (198 431) 

           

Амортизацiйнi нарахування (4 836)  (10 765)  (1 156)  (109)  (862)

  -  (17 728) 

 

Вибуття (23)  (1 047)  (208)  (25)  (275)  - 

 (1 578) 

 

Iншi змiни (5)  (3)  -  -  31  - 

 23 

            

Станом на 31 грудня 2018 року  (84 877)  (102 880)  (15 024) 

 (1 932)  (9 845)  -  (214 558) 

             

Балансова вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2017 року  38 010  41 835  6 467  745  1 863

  2 834  91 754 

              

Станом на 31 грудня 2018 року 33 793 

 

  57 767 

 

  6 667 

 

  1 255 

 

  3 435 

 

  4 304 

 

  107 221 
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(у тисячах гривень) 

 

 Будiвлi та споруди  Машини та обладнання  Промисловi транспортнi 

засоби  Автомобiлi  Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 

 Незавершене будiвництво  Всього 

 

Первiсна вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2016 року 111 973  111 482  20 773  2 021

  9 775  11 285  267 309 

              

Надходження 6 096  23 965  246  632  1 394  23 859 

 56 192 

 

Вибуття -  (453)  (476)  (60)  (30)  (32 310)

  -33 329 

 

Iншi змiни -  -  -  -  13  -  

 13 

              

Станом на 31 грудня 2017 року 118 069  134 994  20 543  2 593

  11 152  2 834  290 185 

             

Накопичена амортизацiя           

    

Станом на 31 грудня 2016 року  (75 149)  (83 566)  (13 354) 

 (1 804)  (8 736)  -  (182 609) 

              

Амортизацiйнi нарахування (4 910)  (10 044)  (1 198)  (104)  (564)

                                -  (16 820) 

 

Вибуття -  451  476  60  29  - 

 1 016 

 

Iншi змiни -  -  -  -  (18)  - 

 (18) 

             

Станом на 31 грудня 2017 року  (80 059)  (93 159)  (14 076) 

 (1 848)  (9 289)  -  (198 431) 

             

Балансова вартiсть           

   

Станом на 31 грудня 2016 року  36 824  27 916  7 419  217  1 039

  11 285  84 700 

              

Станом на 31 грудня 2017 року 38 010  41 835  6 467  745  1 863

  2 834  91 754 

  

Станом на 31 грудня 2018 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю 

амортизованi активи первiсною вартiстю 114 033 тисяч гривень (2017: 93 490 тисяч гривень).  
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Iнформацiя про цi активи була представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

      

Машини та обладнання   67 980 

 

  50 259 

 

Будiвлi та споруди   32 261 

 

  29 948 

 

Промисловi транспортнi засоби   3 798 

 

  4 114 

 

Автомобiлi    1 636 

 

  1 385 

 

Офiсне обладнання та iншi основнi засоби   8 358 

 

  7 784 

     

Всього   114 033   93 490 

 

18. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи (код рядка 1035 та 1090) 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї представляють собою наступне:  

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) для вiдшкодування сум податку на додану 

вартiсть (ПДВ)   0  665 

 

Iншi акцiї   0  0 

 

Всього   0  665 

 

19. Запаси (код рядка 1100) 

 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

      

Прокатна сталь, лиття та iншi компоненти  409 950  253 606 

 

Запаснi частини та iншi запаси   21 475  14 247 

 

Всього виробничi запаси   431 425  267 853 

 

      



 234 

 

Готова продукцiя   24 239  21 261 

 

Незавершене виробництво   88098  53 148 

      

Товари   24  14 

 

Всього   543 786  342 276 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року знецiнення запасiв складає 20992 тис. 

грн. та 19 390 тис. грн. вiдповiдно. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року запаси не були використанi Групою в 

якостi забезпечення кредитних угод. 

 

20. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть, у тому числi:   

 

- у росiйських рублях 20 828    28 458 

 

- в українських гривнях 142831   47 383 

 

- в дол.США 0  0 

 

- у євро 32  217 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (984)  (191) 

 

Всього    162 707   75 867 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Групи та збитки вiд зменшення корисностi у зв'язку з торговою 

дебiторською заборгованiстю представлена у примiтцi 31(б) та 31(д). 

 

21. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (код рядка 1130) 

 

 (у тисячах гривень)  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

     

Аванси постачальникам грн.  60 815  58 570 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (1 547) 

 (1 694) 

 

Всього  59 268  56 876 

 

22. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть та поточнi фiнансовi iнвестицiї (код рядка 1155 ) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року   
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Безвiдсотковi позики наданi 1 238 493  1 081 514 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 858   1 719 

  

Всього 1 241 351  1 083 233 

 

За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (126)  (100) 

 

Всього   1 241 255  1 083 133 

 

Станом на 31 грудня 2018 року Група має безвiдсотковi позики наданi, якi складають  1 241 255 

тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 1 081 514 тисяч гривень). Цi безвiдсотковi позики були 

наданi пов'язаним (суб'єктам господарювання пiд спiльним контролем) та не пов'язаним 

сторонам вiдповiдно до вимог акцiонерiв Групи та вiд їх iменi.  

 

Управлiнський персонал вважає, що цi безвiдсотковi позики будуть повернутi Групi в повному 

обсязi на вимогу Групи, вiдповiдно цi безвiдсотковi позики були визнанi в складi оборотних 

активiв. Цi безвiдсотковi позики за оцiнками Групи не є такими, що пiдлягають знецiненню. 

 

Група не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишкiв.  

 

Безвiдсотковi позики були наданi пов'язаним та не пов'язаним сторонам з правом повернення на 

вимогу, але не пiзнiше трьох мiсяцiв з моменту видання. Сума позик, наданих пов'язаним 

сторонам, станом на 31 грудня 2018 становила 944 523 тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 784 

437 тисяч гривень) (Примiтка 28).  

 

Зазначенi короткостроковi позики не були дисконтованi, оскiльки Група не має чiтких дат 

погашення. Середньозважена вiдсоткова ставка за подiбними позиками станом на 31 грудня 

2018 року складає 21,3% (31 грудня 2017 року: 13,8%). 

 

Управлiнський персонал здiйснює оцiнку вiрогiдностi погашення поточної дебiторської 

заборгованостi на основi аналiзу окремих контрагентiв. Фактори, що беруться до уваги, 

включають аналiз фiнансового стану та iсторiю погашення заборгованостi конкретним 

контрагентом або групою контрагентiв.   

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї представленi наступним чином: 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Облiгацiї вiдсотковi 0  0 

 

ОВДП для вiдшкодування сум ПДВ (поточна частина) 665  665 

 

Всього   665  665 

 

Протягом 2017 року Групою були повнiстю реалiзованi вiдсотковi облiгацiї iнших пiдприємств, 

в результатi чого отримано дохiд у розмiрi 532 тисячi гривень (Примiтка 14). 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Групи та оцiнку справедливої вартостi представлена у 

Примiтцi 31 та Примiтцi 30. 
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23. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  

 

2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств 0  1 582 

 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування 0  5 866 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть 0  0 

 

Всього  0  7 448 

 

24. Грошi та їх еквiваленти (код рядка 1165) 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Грошовi кошти на рахунках в банках 180 117  8 959 

 

Готiвка 1  2 

 

Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у доларах США 4 768 

 4 985 

 

Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у гривнях 20 001  93 

435 

 

Електронний рахунок ПДВ 16 352  - 

 

Всього 221 239  107 381 

 

Середньозважена вiдсоткова ставка за короткостроковими депозитами у 2018 роцi склала у 

гривнях 12,0%, у доларах США 0,2% рiчних (у 2017 роцi: 11,1% та 3,4% рiчних). 

 

Iнформацiя про кредитний ризик Групи представлена у Примiтцi 31. 

 

25. Статутний капiтал 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року акцiонери з правом голосу бiльше 10% у 

Групи були представленi таким чином: 

 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Акцiонер Частка власностi, %  Загальна сума, тисяч гривень   Частка 

власностi, %  Загальна сума, тисяч гривень  

        

Sertako Ltd (СЕРТАКО ЛIМIТЕД) 27,44%  2 282  27,44%  2 282 
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ТОВ "АЛЬКАНТАРА IНВЕСТ" 18,86%  1 569  18,86%  1 569 

 

ПАТ "Закритий  недиверсифiкований венчурний корпоративний  iнвестицiйний фонд 

"КООПЕРАТОР" 0%  0  5,80%  483 

 

ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" 46,62%  3 878  33,84%  2 815 

 

Iншi  7,08%  589  14,06%  1 169 

 

Всього  100,00%  8 318  100,00%  8 318 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року затверджений i повнiстю оплачений 

статутний капiтал включав 16 635 800 випущених i повнiстю оплачених простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,5 гривнi кожна. Розмiр статутного капiталу за звiтний перiод не 

змiнювався. Простi акцiї дають право на один голос за акцiю i право на отримання дивiдендiв.  

 

Станом на 31.12.2018 у власностi Держави акцiй Компанiї немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привiлейованi 

акцiї не випускались, дивiдендiв, не сплачених станом на 31.12.2018, по ним немає. У 2018 роцi 

та 2017 роцi дивiденди не оголошувались та не виплачувались. 

 

Кiнцевою контролюючою стороною (кiнцевий бенефiцiар) Групи є пан Сергiй Тегiпко. 

 

26. Зобов'язання з виплат працiвникам. Пенсiйнi зобов'язання.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року пенсiйнi зобов'язання Групи включали в 

себе вiдшкодування до Пенсiйного Фонду за виплатами пiльгових пенсiй спiвробiтникам, 

одноразовi виплати при звiльненнi у зв'язку з виходом на пенсiю та iншi одноразовi матерiальнi 

допомоги та довгостроковi винагороди вiдповiдно до положень Колективного договору. 

Зазначенi плани не фiнансуються за рахунок спецiальних фондiв та /або сформованих для цього 

активiв, тому цi незабезпеченими фондами плани не є фондованими, активи за цими планами 

вiдсутнi. 

 

Оцiнка пенсiйного зобов'язання зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 2018 року та 

31 грудня 2017 року була здiйснена незалежним актуарiєм. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату.  

 

Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким чином: 

 

 (у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Ставка дисконтування 13%  12,5% 

 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру заробiтної плати / пенсiї 9,2%  8,5% та 6,0% 

 

Iнфляцiя 6,0%  5,0% 

 

Смертнiсть працiвникiв i пенсiонерiв (останнi, опублiкованi данi на дату звiту) Таблицi 

смертностi населення України (2017) для чоловiкiв i жiнок  
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Плиннiсть кадрiв (останнi, публiкованi данi на дату звiту) Таблицi звiльнень 

 

Вiк та стаж виходу на пенсiю Згiдно законодавства України 

 

Перiод виплати пенсiй Згiдно законодавства України 

 

Iнформацiя про рух (змiну) поточної вартостi за пенсiйними зобов'язаннями зi встановленими 

виплатами була представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Залишок на початок року 41 929    31 663 

 

Вiднесено на прибутки та збитки    

 

Витрати за поточнi та попереднi послуги 6  256  1 016 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням зi встановленими виплатами 5 241  3 800 

 

Чистий актуарний збиток  (8)  (14) 

 

 11 490  4 802 

 

Вiднесено на iнший сукупний дохiд    

 

Витрати (прибуток) вiд переоцiнки:    

 

Чистий актуарний прибуток 6 294  10 760 

 

Зробленi виплати  (5 683)  (5 296) 

 

Залишок  зобов'язання на кiнець року 54 030  41 929 

 

Сума, визнана у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати за пенсiйними планами 

зi встановленими виплатами, представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням зi встановленими виплатами 5 241  3 800 

 

Витрати за поточнi послуги (Примiтка 7) 4 939  2 170 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду (Примiтка 7) 1 318  1 418 

 

Результати секвестрiв (Примiтка 7) 0  (2 572) 

 

Актуарний (прибуток) збиток (Примiтка 7) (8)  (14) 

 

Всього 11 490  4 802 
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Сума, визнана у складi консолiдованого балансу за пенсiйними планами зi встановленими 

виплатами, представлена таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

 

Зобов'язання на початок року 41 929  31 663 

 

Вiднесено на прибутки та збитки 11 490  4 802 

 

Вiднесено на iнший сукупний дохiд (актуарний прибуток) 6 294  10 760 

 

Зробленi виплати  (5 683)  (5 296) 

 

Залишок  зобов'язання на кiнець року 54 030  41 929 

 

Розкриття iнформацiї за пенсiйними та iншими планами за 2018 рiк (у тисячах гривень): 

 

Змiни поточної вартостi зобов'язань за рiк, що закiнчився 31.12.2018 Сума за планами З них: 

пенсiйнi плани З них:  згiдно КД 

 

Поточна вартiсть зобов'язання на початок року 41 929 41 790 139 

 

Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням  5 241 5 224 17 

 

Витрати за поточнi послуги 4 939 4 864 75 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду 1 318 1 318 0 

 

Зробленi виплати (5 683) (5 656) (27) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов'язань  6 286 6 294 (8) 

 

Поточна вартiсть зобов'язання на кiнець року 54 030 53 834 196 

 

Змiни справедливої вартостi активiв планiв за рiк, що закiнчився 31.12.2018    

 

Справедлива вартiсть активiв пенсiйного плану на початок року 0 0 0 

 

Очiкуваний дохiд на активи плану 0 0 0 

 

Фактичний дохiд вiд активiв  0 0 0 

 

Внески, що надiйшли 5 683 5 656 27 

 

Зробленi виплати (5 683) (5 656) (27) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв  0 0 0 

 

Справедлива вартiсть активiв пенсiйного плану на кiнець року 0 0 0 
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Змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, що закiнчився 31.12.2018    

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов'язань 6 286 6 294 (8) 

 

Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв 0 0 0 

 

Чистий актуарний (прибуток) збиток на кiнець року 6 286 6 294 (8) 

 

Суми, визнанi у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 

31.12.2018    

 

Витрати за поточнi послуги 4 939 4 864 75 

 

Витрати на вiдсотки 5 241 5 224 17 

 

Очiкуваний дохiд на активи плану 0 0 0 

 

Визнаний актуарний (прибуток) збиток  (8) 0 (8) 

 

Витрати за послуги попереднього перiоду 1 318 1 318 0 

 

Результати секвестрiв 0 0 0 

 

Витрати, визнанi у складi консолiдованого звiту про фiнансовi результати 11 490 11 406 84 

 

Суми, визнанi у складi iншого сукупного доходу  

 

Визнаний актуарний (прибуток) збиток  

 

6 294  

 

6 294  

 

0 

 

Аналiз чутливостi 

 

Актуарний метод передбачає використання рiзних припущень щодо ставки дисконтування, 

зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i зростання пенсiй, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв в майбутньому. 

 

Припущення про розмiр ставки дисконтування та iнших параметрiв приводять до виникнення 

невизначеностей в оцiнках, в результатi чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як в сторону їх зменшення, так i - збiльшення.  

 

Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал 

використовує власнi припущення при розрахунку зобов'язань на кожну звiтну дату. Фактичнi 

результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату. 

 

Ставка дисконту розраховується на основi ринкової доходностi на звiтну дату високоякiсних 
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державних облiгацiй, скоригованої на оцiненi впливи рiзниць у строках обiгу та погашення. 

 

Темпи зростання заробiтної плати та пенсiй грунтується на очiкуваних майбутнiх темпах 

iнфляцiї в Українi, опублiкованих у вiдкритих джерелах. Данi показники є схильними до 

макроекономiчних та полiтичних ризикiв. 

 

Чутливiсть зобов'язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi (за планами з 

визначеними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином: 

 

Показник актуарних 

 

припущень Значення показника, прийняте в актуарних розрахунках, % Приведена вартiсть 

зобов'язань (DBO), розрахована для прийнятих припущень, тис. грн. Змiна вартостi зобов'язань 

в номiнальних величинах при змiнi параметра припущень на 

 

   -1,0% +1,0% 

 

Ставка дисконтування 13 54 030 57 770 

 

(-6,9%) 50 729 

 

(6,1%) 

 

Майбутнє 

 

збiльшення 

 

зарплат 9,2 54 030 51 987 

 

(3,8%) 56 316 

 

(-4,2%) 

 

Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Поточнi забезпечення з виплат вiдпусток 39 014  18 526 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  20096  11 254 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 5 328   3 053 

 

Разом 25 424  14 307 

 

Всього:  64 438  32 833 

 

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод  вiдображенi у примiтках 7, 8, 9. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Групи по категорiям згiдно Облiковiй полiтицi 



 242 

наведена у таблицi нижче за 2018 та 2017 роки: 

 

  2018  2017 

 

Робочi 2 103  1 366 

 

Керiвники 312  263 

 

Фахiвцi 278  237 

 

Iншi службовцi 26  15 

 

Iнший персонал 26  31 

 

Разом середня кiлькiсть працiвникiв  2 754  1 912 

 

27. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншi поточнi 

зобов'язання 

 

 (у тисячах гривень)  31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

Торгова кредиторська заборгованiсть, у тому числi:    

 

- у гривнях  58 135  31 151 

 

- у росiйських рублях   33  40 

 

- у доларах США   -  - 

 

Всього  58 168  31 191 

 

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 18 днiв у 2018 роцi та 

20 днiв у 2017 роцi. На непогашений залишок торгової кредиторської заборгованостi протягом 

кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року 80,65% вiд торгової кредиторської заборгованостi Групи 

становили чотири  найбiльших кредиторiв, на 31 грудня 2017 року - 84,8% становили шiсть 

найбiльших кредиторiв. 

 

Iншi поточнi зобов'язання Групи станом на 31 грудня 2018 року  склали 16 206 тис. гривень, з 

яких 92,56%  вiд суми є зобов'язаннями  третiй особi по договору з надання поворотної 

безвiдсоткової фiнансової допомоги (позики), станом на 31 грудня 2017 року  склали 21 223 тис. 

гривень, з яких  97,54%  вiд суми є зобов'язаннями  третiй особi по договору з надання 

поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги (позики). 

 

Iнформацiя про фiнансовi ризики Групи представлена у примiтцi 31. 

 

28. Операцiї з пов'язаними сторонами   

 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Група проводить операцiї iз пов'язаними сторонами. Сторони 
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вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних 

рiшень.  

 

При розглядi кожних можливих вiдносин з пов'язаними сторонами увага спрямовується на 

сутнiсть взаємовiдносин, а не лише на їхню юридичну форму.  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами - компанiями пiд спiльним контролем за роки, якi закiнчилися 

31 грудня 2018 та 2017 рокiв, були представленi таким чином: 

 

  2018  2017 

 

(у тисячах гривень) Примiтка Операцiї з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6 451 849 3 252 741

  101 569 1 045 838 

 

Закупiвлi  7 (474 941)    (2 755 146)     (132 068) (918 659) 

 

Вiдсотковi витрати за позиками  - -  - - 

 

Вiдсотковi доходи за депозитами          14 545            14 785     9 798 9 798 

 

Придбання фiнансових iнструментiв  - -  68 750 68 750 

 

Отримано доходiв вiд фiнансових iнструментiв  - -  4 519 4 519 

 

Реалiзацiя, погашення фiнансових iнструментiв  - (665)  (100 329) (116 

118) 

 

Безвiдсотковi кредити наданi  (661 496)    (661 496)     (92 654) (372 

729) 

 

Безвiдсотковi кредити повернутi        501 200         501 200     70 446 350 477 

 

Безвiдсотковi позики отриманi  - -  54 750         75 450    

 

Безвiдсотковi позики погашенi    

 

5700  (54 750)         

 

  54 750    

 

Дивiденди виплаченi  - -  - - 

 

Адмiнiстративнi витрати 8 (2 472) (114710)  (1 183) (71 347) 

 

Витрати на збут 9 (874) (19 691)  (726) (13 905) 
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Iншi операцiйнi доходи 10 28 65 915  1 430 31 233 

 

Iншi операцiйнi витрати 11 (24) (75772)  (2) (28219) 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року iснували такi непогашенi залишки за 

операцiями з пов'язаними сторонами. Усi залишки були з пiдприємствами пiд спiльним 

контролем.  

 

   31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

(у тисячах гривень) Примiтка Залишок вiд операцiй з пов'язаними сторонами Всього за 

категорiєю  Залишок вiд операцiй з пов'язаними сторонами Всього за категорiєю 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 20 91 601 162 707

  230 75 867 

 

Безвiдсотковi кредити наданi 22 944 523 1 238 493  784 437 1 081 

514 

 

Грошi та їх еквiваленти  24 200 333 217 385  100 965 107 381 

 

Iншi необоротнi активи 18        - -  - - 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 27  

 

(34 193)  

 

(58 168)  (21 256) (31 191) 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть  (154) (16 206)  (96) (21 223) 

 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Групи за рiк, який закiнчився 31 грудня 

2018 року становила 9 409 тисяч гривень, а за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року - 6 485 

тисяч гривень. 

 

Члени Наглядової Ради не отримували компенсацiй протягом 2018 та 2017 рокiв. 

 

29. Умовнi та контрактнi зобов'язання  

 

(а) Оподаткування 

 

У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi мiсцевi податковi органи 

придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне 

податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його 

непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законiв та нормативних 

вимог може призвести до накладання суттєвих штрафiв та нарахування значної пенi. У 

результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не 

вiдповiдатимуть податковiй звiтностi компанiй Групи. Такими зобов'язаннями можуть бути 

власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. 
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Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне 

трактування, а в деяких випадках є суперечливим.  

 

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та Мiнiстерством фiнансiв i iншими 

державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi за законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати 

пеню та вiдсотки. 

 

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн 

з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, що податковi 

зобов'язання визнанi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, грунтуючись на 

власнiй iнтерпретацiї податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, 

iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на фiнансову 

звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх iнтерпретацiй, 

можуть бути суттєвими.  

 

 (б) Судовi розгляди 

 

Група була i продовжує бути суб'єктом, стосовно якого час вiд часу здiйснюються процесуальнi 

дiї та виносяться судовi рiшення, жодне з яких, окремо або у сукупностi, не завдало iстотного 

негативного впливу на Групу. На думку керiвництва, рiшення за всiма господарськими 

питаннями не матимуть iстотного впливу на консолiдований фiнансовий стан або операцiйнi 

результати Групи. 

 

(в) Зобов'язання за контрактами 

 

Станом на 31 грудня 2018 року Група не мала будь-яких контрактних зобов'язань з придбання 

основних засобiв чи iнших необоротних активiв вiд третiх сторiн. 

 

(г)  Питання, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища. 

 

На даний момент Група не складає довгострокового плану по вiдповiдностi за 

природоохоронними заходами, оскiльки в законодавствi вiдсутня чiтко прописана система 

заходiв щодо дотримання його вимог.  

 

Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiн суттєвих норм i законодавства, а 

також судових процесiв, не пiдлягають оцiнцi, але можуть надати суттєвий вплив. При 

iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог дiючого законодавства керiвництво вважає, 

що значнi зобов'язання, якi б виникали внаслiдок нанесення збитку навколишньому середовищу, 

вiдсутнi. 

 

30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Група застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки. 
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Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

 

У таблицях нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок активiв i зобов'язань Групи за 

справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2017 р. (тис. грн.): 

 

      Оцiнка за справедливою вартiстю з використанням 

 

  Дата оцiнки Разом Котирування на активних ринках (Рiвень 1) Значних 

спостережуваних вихiдних даних (Рiвень 2) Значних не спостережуваних вихiдних даних 

 

     (Рiвень 3) 

 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно оцiнюються за справедливою вартiстю:  - -   -

  -  - 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно не оцiнюються за справедливою вартiстю, але з її розкриттям:

           

 

Позики i дебiторська заборгованiсть:           

 

- депозити 31.12.2017 98 420 -   - 98 420 

 

- торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2017 78 031 -  77 908 -  

 

- безвiдсотковi кредити наданi 31.12.2017 1 081 514  - -  1 081 514 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: - 

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається : - 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю: 

 

- торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 31.12.2017 52 414  - 52 414  - 

 

У 2017  роцi переходiв мiж Рiвнем 1, Рiвнем 2, Рiвнем 3 iєрархiї джерел оцiнки справедливої 

вартостi не вiдбувалося. 

 

У таблицях нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок активiв i зобов'язань Групи за 

справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 р. (тис. грн.): 

 

 Дата оцiнки Разом Котирування на активних ринках (Рiвень 1) Значних 

спостережуваних вихiдних даних 
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(Рiвень 2) Значних не спостережуваних вихiдних даних 

 

(Рiвень 3) 

 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно оцiнюються за справедливою вартiстю: - - -

 - - 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається: 

 

Фiнансовi активи, що регулярно не оцiнюються за справедливою вартiстю, але з її розкриттям:

      

 

Позики i дебiторська заборгованiсть:      

 

- депозити до 3-х мiсяцiв 31.12.18 24 769 - - 24 769 

 

- торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.18 165 955 - 165 955

 - 

 

- безвiдсотковi позики наданi 31.12.18 1 238 493 - - 1 238 493 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю: - 

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається : - 

 

Зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю: 

 

- торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 31.12.18  

 

74 374 

 

 - 74 374 - 

 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю з 

використанням метода ефективної ставки вiдсотка. Короткострокова дебiторська та 

кредиторська заборгованiсть, на яку не нараховуються проценти,  не дисконтується. 

 

На думку керiвництва, балансова вартiсть iнших активiв та зобов'язань не вiдрiзнялася суттєво 

вiд їхньої справедливої вартостi. 

 

31. Управлiння фiнансовими ризиками  

 

(а) Управлiння ризиком капiталу 

 

Група управляє своїм капiталом з метою забезпечення гарантiї того, що пiдприємства Групи 

зможуть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно забезпечуючи 

максимальний прибуток акцiонеру через оптимiзацiю балансу заборгованостi та власного 

капiталу. Керiвництво Групи регулярно переглядає структуру свого капiталу.  
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За результатами таких переглядiв Група вживає заходiв для збалансування загальної структури 

капiталу шляхом погашення поточної заборгованостi. 

 

Структура капiталу Групи включає в себе власний капiтал, який включає статутний капiтал 

(Прим. 25), додатковий вкладений капiтал (Прим. 25), резервний капiтал та нерозподiлений 

прибуток. 

 

Група проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт фiнансування, який розраховується як 

сума зобов'язань Групи подiлена на загальну суму власного капiталу i характеризує залежнiсть 

Групи вiд залучених засобiв.  

 

 2018 рiк  2017 рiк 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 55 647  43 367 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 438 274  159 823 

 

Разом зобов'язання 493 921  203 190 

 

Власний капiтал 1 858 116  1 576 761 

 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 26,58%  12,89% 

 

Данi показники свiдчать, що Група фiнансово не залежить вiд залучених коштiв (залежнiсть у 

2018 - 26,51% та у 2017 - 12,89%). 

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв Групи представленi таким чином: 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  31 грудня 

 

 2018 року  2017 року 

 

Фiнансовi активи    

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  - 665 

 

Iншi необоротнi активи (Примiтка 18)  - - 

 

Векселi одержанi  - - 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 20)  162 

707        75 867 

 

Безвiдсотковi кредити наданi (Примiтка 22)  1 238 493 1 081 514 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  516 545 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22)  2 732 1 619 
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Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 24)  221 239 107 381 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 665           665 

 

Всього фiнансових активiв   1 626 352  1 268 256 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  31 грудня 

 

 2018 року  2017 року 

 

Фiнансовi зобов'язання     

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 58 168 

 31 191 

 

Заробiтна плата до сплати 20 096  11 254 

 

Дивiденди до сплати 1 181  1 182 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 16 206  21 223 

 

Всього фiнансових зобов'язань  95 651  64 850 

 

Основними ризиками, якi виникають вiд фiнансових iнструментiв Групи, є валютний ризик, 

ризик змiни вiдсоткових ставок, кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

 

(б) Валютний ризик 

 

Валютний ризик представляє собою ризик того, що фiнансовi результати Групи зазнають 

несприятливого впливу вiд змiни курсiв обмiну валют, який властивий для Групи. Група 

здiйснює певнi операцiї, деномiнованi в iноземних валютах.  

 

Група не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння валютним 

ризиком, водночас, керiвництво Групи намагається зменшити вплив такого ризику за 

допомогою пiдтримання монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi на тому самому 

(бiльш або менш постiйному) рiвнi. 

 

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Групи, виражених в iноземнiй валютi 

станом на звiтну дату, була представлена таким чином: 

 

 Долари США  Росiйськi рублi Євро 

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року  31 грудня 2018 

року  31 грудня 2017 року 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 

 

року 

 

Фiнансовi активи           
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Iншi необоротнi активи (Примiтка 18) -  -  -  - -

 - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 20)  - 

 -  20 828  28 458 32 217 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22) -  -  15 311 

 18 395 - - 

Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 24) 9 624  5 294  6 960  7 802 5 734

 518 

         

Всього активiв  9 624  5 294  43099  54 655 5 767 735 

   -      

Фiнансовi зобов'язання           

        

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) - 

 -  33  (40) - - 

Iнша кредиторська заборгованiсть -  -  -  -  - 

         

Всього зобов'язань  -  -  33  (40) - - 

         

Загальна чиста позицiя  9 624  5 294  43 132  54 615 5 767 735 

 

Аналiз чутливостi 

 

Нижче наведена таблиця демонструє чутливiсть власного капiталу та чистого прибутку Групи 

до оподаткування до допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют (+/- 10%), при умовi, що 

всi iншi змiннi залишаються незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних 

активiв та зобов'язань): 

 

 Долари США - вплив   Росiйськi рублi - вплив  

 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року  31 грудня 2018 

року  31 грудня 2017 року 

      

Чистий прибуток                              962 529  4313  5462   

 

Таким чином, 10% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до наведених вище валют на 31 

грудня призвело б до збiльшення власного капiталу та чистого прибутку на суми, наведенi вище. 

Вiдповiдно, 10% послаблення курсу гривнi по вiдношенню до наведених вище валют на 31 

грудня справило б рiвний, але протилежний за значенням вплив на суми у наведених вище 

валютах, за умови, що всi iншi змiннi величини залишаються незмiнними.  

 

Цей аналiз грунтується на коливаннях курсу обмiну валют, якi Група розглядала б як 

обгрунтовано можливi на кiнець звiтного перiоду. Аналiз передбачає, що всi змiннi величини, 

зокрема процентнi ставки, залишаються незмiнними.  

 

У 2018 та 2017 роках Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з 

iноземною валютою. 
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(в) Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю  

 

(у тисячах гривень) 31 грудня  

 

2017 року Грошовi потоки Вплив не грошових змiн 31 грудня  

 

2018року 

 

  Отримання Повернення   

 

Короткостроковi безвiдсотковi позики отриманi 20 700  0 (5 700)  0 

 15 000 

 

У 2018 роцi Група прийняла поправки до МСФЗ (IAS) 7, якi були випущенi в рамках iнiцiативи 

Ради з МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї. Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала 

iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, 

обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так 

i змiни, не обумовленi ними. 

 

(г) Ризик змiни вiдсоткових ставок 

 

Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати Групи 

зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. Група не 

використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм ризиком змiни 

вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов'язання Групи мають фiксованi 

ставки. 

 

(д) Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати 

свої зобов'язання в строк перед Групою, у результатi чого Група може зазнати фiнансових 

збиткiв. 

 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 

Перед прийняттям будь-якого нового клiєнта Група використовує внутрiшню кредитну систему 

для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Готова продукцiя виробляється на основi 

конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних з клiєнтами угодах. Група узгоджує 

виробництво продукцiї для важливих клiєнтiв на основi авансових платежiв, тому Група не 

встановлює кредитних лiмiтiв на операцiї продажу.  

 

Загалом Група приймає замовлення вiд клiєнтiв лише на основi часткової передоплати. У таких 

випадках кредитний перiод визначається на iндивiдуальнiй основi i не систематично. Протягом 

кредитного перiоду на залишок заборгованостi жодних вiдсоткiв не нараховується.  

 

Група сформувала у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї торгової 

дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що торгова 

дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є безнадiйною. Група 

не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишкiв. 
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На торгову дебiторську заборгованiсть вiд 30 до 365 днiв формується резерв на основi 

очiкуваних сум безнадiйної заборгованостi, сума якого визначається з урахуванням 

попереднього досвiду i яка регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують 

на кожну звiтну дату. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 83,73 % торгової дебiторської заборгованостi у гривнях складала 

дебiторська заборгованiсть вiд трьох найбiльших покупцiв - третiх сторiн (31 грудня 2017 року: 

97,55%  вiд трьох найбiльших покупцiв - третiх сторiн). Станом на 31 грудня 2018 року 90,26 % 

торгової дебiторської заборгованостi у росiйських рублях складала дебiторська заборгованiсть 

вiд одного покупця - третьої сторони (31 грудня 2017 року: 96,58%). 

 

Найбiльшi клiєнти Групи становлять 80,91% i 65,28% вiд її реалiзацiї та 84,55% i 96,90% вiд 

торгової дебiторської заборгованостi за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, 

вiдповiдно. 

 

Управлiнський персонал здiйснює оцiнку вiрогiдностi погашення поточної дебiторської 

заборгованостi на основi аналiзу окремих контрагентiв. Фактори, що беруться до уваги, 

включають аналiз фiнансового стану та iсторiю погашення заборгованостi конкретним 

контрагентом або групою контрагентiв. Група має безвiдсотковi кредити наданi пов'язаним та 

непов'язаним сторонам, визнанi у складi iншої поточної дебiторської заборгованостi. Видача цих 

кредитiв вiдбувається за виключними обставинами за погодженням Наглядової Ради Компанiї.     

 

Аналiз торгової та iншої поточної дебiторської заборгованостi за строками прострочення оплати 

представлений таким чином: 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

 

 Сума заборгованостi   Резерв зменшення корисностi  Сума 

заборгованостi  Резерв зменшення корисностi 

 

(у тисячах гривень)        

 

Не прострочена 1 397 421    1 125 615  - 

 

до 90 днiв 5 014  (322)  9 452  - 

 

91 - 180 днiв 1 798  (6)  742  - 

 

180 - 365 днiв 54  (27)  23 116  - 

 

Бiльше 365 днiв 755  (755)  266  (191) 

 

 1 405 042  (1110)  1 159 191  (191) 

 

Змiни оцiнок стосовно ймовiрностi погашення заборгованостi можуть вплинути на суму 

визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо б вiдшкодування вiдрiзнялось на 

плюс один процент, зменшення корисностi станом на 31 грудня 2018 р. було б приблизно на 14 

050 тисяч гривень бiльшим (31 грудня 2017 р.: 11 592 тисяч гривень). 

 

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю фiнансових активiв. 
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(е) Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Група не зможе погасити свої зобов'язання 

по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Iсторично Група належним чином управляє своїм 

ризиком лiквiдностi. Група використовує процес детального бюджетування та прогнозу 

грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. В силу характеру господарської дiяльностi бiльшiсть витрат Групи має 

змiнний характер i залежить вiд рiвня доходiв. У результатi цього виникає бiльшiсть витрат, якi 

безпосередньо генерують доходи для погашення зобов'язань Групи у ходi звичайної 

господарської дiяльностi. Основними джерелами фiнансування Групи були грошовi потоки вiд 

операцiйної дiяльностi. 

 

У нижченаведенiй таблицi представлена детальна iнформацiя щодо залишкiв термiнiв 

погашення фiнансових зобов'язань Групи за договорами. Таблиця була складена на основi 

недисконтованих потокiв грошових коштiв у залежностi вiд найбiльш ранньої дати, на яку Група 

може бути змушена здiйснити оплату.  

 

У таблицi представленi потоки грошових коштiв вiд основної суми та вiдсоткiв. 

 

 1-3 мiсяцi   3-6 мiсяцiв  6 мiсяцiв -  

 

1 рiк   2-5 рокiв/ 

 

бiльше 5 рокiв   Всього 

 

31 грудня 2018 року           

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 57 967 

 26  48  127/  58 168 

 

Заробiтна плата до сплати 20 096  -  -    20 096 

 

Дивiденди до сплати       /1 181  1 181 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 16 206  -  -    16 

206         

 

Всього  94 269   26   48   127  95 651 

         

31 грудня 2017 року           

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 27) 31 033 

 49  30  79/  31 191 

 

Заробiтна плата до сплати 11 254  -  -  -  11 254 

 

Дивiденди до сплати -  -  -  /1 182  1 182 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 21 223  -  -  -  21 
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223 

         

Всього  63 510  49  30  1 261  64 850 

 

32. Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

На момент пiдписання даної консолiдованої фiнансової звiтностi Група не мала будь-яких 

значних подiй, якi б потребували коригування консолiдованої фiнансової звiтностi або 

вiдображенню у примiтках.  

 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом Групи та затверджена до 

випуску 12 березня 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                Корнецький Олег Юрiйович 

 

 

Головний бухгалтер                                                              Пуха Ніна Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/н 

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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

фiрма "IНСАЙДЕР" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

32281420 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

49044, Україна, Днiпропетровська 

обл., м. Днiпро, вул. Артема, буд. 

11, оф. 35 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3104 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 316/4, дата: 29.10.2015 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф з Звiту 

щодо аудиту окремої фiнансової 

звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

за 2018 рiк: 

Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 

до окремої фiнансової звiтностi, в 

якiй описується умови дiяльностi 

Товариства, операцiйне середовище 

в Українi та пов'язанi з цим ризики. 

Обставини, про якi йдеться у 

Примiтцi 1, можуть мати 

потенцiйний негативний вплив на 

фiнансовий стан i результати 

дiяльностi Товариства у такий 

спосiб i такою мiрою, що наразi не 

можуть бути визначенi. Нашу думку 

не було модифiковано щодо цього 

питання. 

 

Пояснювальний параграф з Звiту 

щодо аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш"  та його дочiрнiх 

пiдприємств за 2018 рiк: 

Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 

до консолiдованої фiнансової 

звiтностi, в якiй описується умови 

дiяльностi Групи, операцiйне 

середовище в Українi та пов'язанi з 



 256 

цим ризики. Обставини, про якi 

йдеться у Примiтцi 1, можуть мати 

потенцiйний негативний вплив на 

фiнансовий стан i результати 

дiяльностi Групи у такий спосiб i 

такою мiрою, що наразi не можуть 

бути визначенi. Нашу думку не було 

модифiковано щодо цього питання. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер:  13-18/А, дата: 12.11.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 11.02.2019, дата 

закінчення: 12.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 12.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

195 800,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

- Власникам цiнних паперiв  

- Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ"  

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

I. Звiт щодо аудиту окремої фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ДНIПРОВАГОНМАШ"  

за 2018 рiк 

 

Думка 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" (далi ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ" або "Товариство"), що складається зi звiту про  

фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2018 року, звiту про сукупний дохiд (звiту про 

фiнансовi результати), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, та примiток до окремої фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi 

результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-

XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 
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достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Це такi 

питання, якi розглядались в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо 

цих питань. За винятком питання, зазначеного у "Пояснювальному параграфi", ми визначили, 

що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.  

 

Пояснювальний параграф 

Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до окремої фiнансової звiтностi, в якiй описується умови 

дiяльностi Товариства, операцiйне середовище в Українi та пов'язанi з цим ризики. Обставини, 

про якi йдеться у Примiтцi 1, можуть мати потенцiйний негативний вплив на фiнансовий стан 

i результати дiяльностi Товариства у такий спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути 

визначенi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

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

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

отримана на дату цього звiту аудитора, складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi 

емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, складеного згiдно вимог Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", та Звiту про управлiння за 2018 рiк, складеного згiдно вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", але не мiстить 

окремої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  

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

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку 

щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента 

за 2018 рiк, викладено в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв".   

У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми дiйшли би висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та 

викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства. 
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Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї окремої 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Товариства продовжити 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi 

недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, 

що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої фiнансової звiтностi поточного перiоду, 

тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора 

крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття 

такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть 
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очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

1. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно 

перевiрки iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента - 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" (далi ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ" або "Товариство"). 

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння 

несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, 

впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про 

корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а 

також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних 

для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння. 

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне 

управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 

частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 

3 статтi 40-1.  

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання 

впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка 

обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  

- розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з 

метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 

Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 

03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв";  

- запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне 

управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню 

даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння; 

- рогляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне 

управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань 

правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або 

внутрiшнього аудиту тощо);  

- виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про 

корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками окремої фiнансової 

звiтностi;  

- порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту 

окремої фiнансової звiтностi; 

- отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та 

затвердження звiту про корпоративне управлiння. 

1.1. Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1-4 Звiту про 

корпоративне управлiння Товариства (роздiлу 4 Рiчного звiту емiтента) за 2018 рiк, ми не 

iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю 

iнформацiю. 

1.2. Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 
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На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства (роздiлу 4 Рiчного звiту емiтента) за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог 

п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх 

суттєвих аспектах. 

 

2. Розкриття iнформацiї згiдно додаткових вимоги до аудиторського звiту за результатами 

обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес,  вiдповiдно до Закону  

України  "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VII вiд 

21.12.2017р. 

Ми були призначенi як аудитори Товариства Наглядовою Радою ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ" 12.11.2018 (Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ" вiд 12.11.2018). 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання 21 робочий  день.  

Безперервна тривалiсть виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi  ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ"  становить 5 рокiв. 

Цей аудиторський звiт був узгоджений з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ", на яку покладено функцiї аудиторського комiтету в Товариствi. 

Ми не надавали послуг, заборонених законодавством України. Ми не надавали Товариству або 

контрольованим ним суб'єктам господарювання iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового 

аудиту. 

Ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" є 

незалежним вiд ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" при проведеннi аудиту. 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

 

Дата и номер договору на проведення аудиту:                        Договiр №13-18/А вiд 12.11.2018                                                                

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту:           11.02.2019 р. - 12.03.2019 р. 

Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 32281420 

Юридична адреса та     

Мiсцезнаходження юридичної особи 49044, м. Днiпро, 

вул. Артема 11, оф.35  

тел. (056)744-33-06; (056)372-54-51. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 006653, виданий 

Аудиторською палатою України 24 грудня 2009 року, рiшення №209/3,  термiн дiї продовжено 

до 24 грудня 2019 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 вiд 09.12.2010. 

Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого 

Аудиторською палатою України Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 

0559 (видане Рiшенням АПУ вiд 29.10.2015р. № 316/4). Строк дiї до 31.12.2020р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" включена до 

Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 

фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" у Реєстрi за № 3104, 

який оприлюднюється у мережi Iнтернет на веб-сторiнцi Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua/. 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

аудитор Терещенко Оксана Володимирiвна. 
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Генеральний директор, ключовий партнер        Терещенко  

ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР"          ______________________  Оксана Володимирiвна 

 

м. Днiпро, Україна 

 

Дата складання аудиторського висновку     12.03.2019 р. 

Вих. № 01-19/07 

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

- Власникам цiнних паперiв  

- Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ"  

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

I. Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ДНIПРОВАГОНМАШ" та його дочiрнiх пiдприємств 

за 2018 рiк 

 

Думка 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" та його дочiрнiх 

пiдприємств (далi "Група"), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан 

(баланс) станом на 31 грудня 2018 року, консолiдованого звiту про сукупний дохiд (звiту про 

фiнансовi результати), консолiдованого звiту про власний капiтал та консолiдованого звiту 

про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до 

консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2018 

року, її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню 

до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 
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значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Це 

такi питання, якi розглядались в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

думки щодо цих питань. За винятком питання, зазначеного у "Пояснювальному параграфi", ми 

визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Пояснювальний параграф 

Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй описується 

умови дiяльностi Групи, операцiйне середовище в Українi та пов'язанi з цим ризики. 

Обставини, про якi йдеться у Примiтцi 1, можуть мати потенцiйний негативний вплив на 

фiнансовий стан i результати дiяльностi Групи у такий спосiб i такою мiрою, що наразi не 

можуть бути визначенi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

 

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

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

отримана на дату цього звiту аудитора, складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi 

емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, складеного згiдно вимог Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", та Звiту про управлiння за 2018 рiк, складеного згiдно вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", але не мiстить 

консолiдованої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та 

ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу 

думку щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Консолiдованого 

рiчного звiту емiтента за 2018 рiк, викладено в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих 

та нормативних актiв".   

У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 

суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми дiйшли би висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та 

викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього 

контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Група чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 
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Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Групи продовжити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Група припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно 

з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi 

недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, 

що були найбiльш значущими пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi 

аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  
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II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

1. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно 

перевiрки iнформацiї, що викладена у Консолiдованому звiтi про корпоративне управлiння 

емiтента - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВАГОНМАШ" (далi 

ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" або "Група"). 

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння 

несе управлiнський персонал Групи. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та 

пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне 

управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за 

визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для 

пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння. 

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне 

управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 

частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 

3 статтi 40-1.  

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання 

впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка 

обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  

- розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з 

метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 

Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 

03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв";  

- запити персоналу Групи, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з 

метою отримання розумiння процедур Групи по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, 

наведеної у звiтi про корпоративне управлiння; 

- огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне 

управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань 

правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або 

внутрiшнього аудиту тощо);  

- виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про 

корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками консолiдованої 

фiнансової звiтностi;  

- порiвняння iнформацiї з нашим знанням Групи, отриманим пiд час виконання аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi; 

- отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та 

затвердження звiту про корпоративне управлiння. 

1.1. Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Групи за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1 - 4 Звiту про 

корпоративне управлiння (роздiлу 4 Рiчного консолiдованого звiту Групи) за 2018 рiк, ми не 

iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю 

iнформацiю. 

1.2. Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Консолiдованого звiту про 

корпоративне управлiння Групи за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 

40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
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На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5 -9 Консолiдованого звiту про 

корпоративне управлiння Групи (роздiлу 4 Рiчного консолiдованого звiту Групи) за 2018 рiк, 

пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах. 

 

2. Розкриття iнформацiї згiдно додаткових вимоги до аудиторського звiту за результатами 

обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес,  вiдповiдно до Закону  

України  "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VII вiд 

21.12.2017р. 

Ми були призначенi як аудитори Групи Наглядовою Радою ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" 

12.11.2018 (Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" вiд 

12.11.2018). 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання 21 робочий  день. Безперервна 

тривалiсть виконання завдань з обов'язкового аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ"  становить 5 рокiв. 

Цей аудиторський звiт був узгоджений з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"ДНIПРОВАГОНМАШ", на яку покладено функцiї аудиторського комiтету в Товариствi. 

Ми не надавали послуг, заборонених законодавством України. Ми не надавали Групi або 

контрольованим ним суб'єктам господарювання iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового 

аудиту. 

Ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" є 

незалежним вiд ПрАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" при проведеннi аудиту. 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

 

Дата и номер договору на проведення аудиту:                        Договiр №13-18/А вiд 12.11.2018                                                                

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту:           11.02.2019 р. - 12.03.2019 р. 

Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 32281420 

Юридична адреса та     

Мiсцезнаходження юридичної особи 49044, м. Днiпро, 

вул. Артема 11, оф.35  

тел. (056)744-33-06; (056)372-54-51. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 006653, виданий 

Аудиторською палатою України 24 грудня 2009 року, рiшення №209/3,  термiн дiї продовжено 

до 24 грудня 2019 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 вiд 09.12.2010. 

Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого 

Аудиторською палатою України Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 

0559 (видане Рiшенням АПУ вiд 29.10.2015р. № 316/4). Строк дiї до 31.12.2020р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" включена до 

Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 

фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" у Реєстрi за № 3104, 

який оприлюднюється у мережi Iнтернет на веб-сторiнцi Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua/. 

 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 
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аудитор Терещенко Оксана Володимирiвна. 

 

Генеральний директор, ключовий партнер       Терещенко  

ТОВ Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР"         ______________________  Оксана Володимирiвна 

 

м. Днiпро, Україна 

 

Дата складання аудиторського висновку     12.03.2019 р. 

Вих. № 01-19/08 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки це вiдомо посадовим особам ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi здiйснюють управлiнськi 

функцiї, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд 

його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

18.01.2018 18.01.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 

відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства 

25.01.2018 25.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.01.2018 29.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

21.02.2018 22.02.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 

відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства 

26.02.2018 26.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
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вчинення значних правочинів 

16.03.2018 16.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

30.03.2018 30.03.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.04.2018 19.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

19.04.2018 19.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

19.04.2018 19.04.2018 Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

23.04.2018 24.04.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

14.05.2018 14.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

21.06.2018 21.06.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

13.07.2018 13.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.07.2018 23.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

22.08.2018 22.08.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

11.09.2018 11.09.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

02.10.2018 02.10.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

09.10.2018 10.10.2018 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 

контрольного пакета акцій 

25.10.2018 25.10.2018 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

06.11.2018 06.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

04.12.2018 04.12.2018 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

12.12.2018 12.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


