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Титульний аркуш 
 

28.10.2022 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 26 
(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  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" 

 
 

 
Санiн А.В. 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2022 року 

 

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, Дніпропетровська обл., 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. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено 
на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку http://www.dvmash.biz/ua/investoram.html 28.10.2022 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента X 
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів X 
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість  X 
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  



 3 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
Промiжна iнформацiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 3 квартал  2022 року не мiстить деяку 
iнформацiю, передбачену Положенням 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, з наступних причин. 
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. 
Засновником товариства на дату його створення була держава в особi Мiнiстерства 
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, яке перетворене 
чередою реорганiзацiй в Мiнiстерство економiки України (iдентифiкацiйний код: 37508596, 
мiсцезнаходження: Україна, 01008, мiсто Київ, вул. Михайла Грушевського,  будинок 12/2). 
Станом на 30.09.2022 року засновник не володiв акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Iншi цiннi папери ПрАТ "Днiпровагонмаш", окрiм акцiй та облiгацiй, 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 емiтента" не заповнювалась. 
Таблиця "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не заповнювалась, оскiльки в  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" корпоративний секретар не обирався. 
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв не наводиться та таблиця "Iнформацiя про забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
здiйснило емiсiю незабезпечених облiгацiй. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться,  оскiльки ПрАТ "Днiпровагонмаш" не 
здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" складає Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" скаладає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдно до абзацу третього частини шостої статтi 126 Закону України "Про ринки капiталу 
та органiзованi товарнi ринки" та враховуючи роз'яснення НКЦПФР вiд 23.09.2021р. № 790, 
зазначаємо, що промiжна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш" складена станом на 
30.09.2022 року не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi, отже звiт про огляд 
промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений суб'єктом аудиторської дiяльностi вiдсутнiй. 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало публiчної пропозицiї iпотечних облiгацiй, iпотечних 
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. У зв'язку з цим, промiжна  iнформацiя за звiтний перiод не 
мiстить iнформацiю про: 
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- конвертацiю цiнних паперiв; 
- замiну управителя; 
- керуючого iпотекою; 
- трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 
- змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним 
боргом; 
- iпотечне покриття; 
- замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв. 
Вiдповiдно до вимог статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес, зобов'язанi складати 
фiнансову звiтнiсть i консолiдовану фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової 
звiтностi за МСФЗ в єдиному електронному форматi iXBRL. Станом на дату пiдписання  цiєї 
Промiжної iнформацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 3 квартал  2022 року товариство ще не 
пiдготувало звiт у форматi iXBRL.  ПрАТ "Днiпровагонмаш" планує пiдготувати звiт у 
форматi iXBRL та подати його протягом 2022 року. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" 
2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.04.1995 
3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 
4. Статутний капітал (грн)  

 8317900 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 

 901 
8. 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 
9. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiдповiдно до статуту товариства є: загальнi 
збори акцiонерiв; наглядова рада; дирекцiя; ревiзiйна комiсiя.  
Загальнi збори є вищим органом управлiння товариства. Загальнi збори акцiонерiв  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi товариства, у тому 
числi тi, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Наглядова рада ПрАТ "Днiпровагонмаш" є колегiальним органом, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" та 
Законом України "Про акцiонернi товариства",  здiйснює управлiння акцiонерним товариством, 
а також контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Дирекцiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" є колегiальним виконавчим органом управлiння  
ПрАТ "Днiпровагонмаш", який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Дирекцiя 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" пiдзвiтна загальним зборам i наглядовiй радi ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор ПрАТ "Днiпровагонмаш" очолює та 
органiзовує роботу дирекцiї  ПрАТ "Днiпровагонмаш". До компетенцiї  дирекцiї  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 
акцiонерiв та наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш".  
Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "Днiпровагонмаш" є органом управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш", який 
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.  
До складу наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: голова наглядової ради - Тегiпко 
Сергiй Миколайович; члени наглядової ради: Новiцький Валерiй Георгiйович, Попенко Сергiй 
Павлович, Мандра Сергiй Анатолiйович.  
До складу дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: генеральний директор - Санiн Андрiй 
Вiкторович; члени дирекцiї: Бугайов Олександр Михайлович, Нагорняк Вiталiй Федорович, 
Донець Олександр Євгенович.  
До складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" входять: голова ревiзiйної комiсiї - Гусак 
Геннадiй Євгенович; члени ревiзiйної комiсiї: Василюк Зоя Василiвна, Колiснiченко Наталiя 
Леонiдiвна. 
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Мiнiстерство економiки України 
Україна, 01008, мiсто Київ, вул. Михайла 

Грушевського,  будинок 12/2 
37508596 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
2) IBAN 
 UA723395000000026000000261003 
3) поточний рахунок 
 UA723395000000026000000261003 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
5) IBAN 
 UA363395000000026002000261001 
6) поточний рахунок 
 UA363395000000026002000261001 
 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 
визначених Законом України 

"Про автомобiльний транспорт" 

серiя АВ № 
531664 

20.05.2010 Мiнiстерство транспорту та 
зв'язку України, Головна 

державна iнспекцiя на 
автомобiльному транспортi 

(ГОЛОВАВТОТРАСIНСПЕК
ЦIЯ) 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.   
Надання послуг з охорони 

власностi та громадян 
серiя АВ № 

582417 
29.07.2011 Мiнiстерство внутрiшнiх справ 

України 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Провадження дiяльностi з 

використання джерел 
iонiзуючого випромiнювання 

ОВ № 060243 20.05.2013 Центральна державна 
iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки державної 
iнспекцiї ядерного 

регулювання України 

07.12.2023 

Опис 
У разi наявностi потреби, по закiнченню строку дiї лiцензiї, буде 
отримано нову лiцензiю.     

На право зберiгання пального № 30.08.2019 Головне управлiння ДФС у 30.08.2024 
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0403041420190
0035 

Днiпропетровськiй областi 

Опис 
У разi наявностi потреби, по закiнченню строку дiї лiцензiї, буде 
отримано нову лiцензiю.     

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Тегiпко Сергiй Миколайович 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 39 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Київське представництво Дочiрнього пiдприємства "Днiпродзержинський сталеливарний 
завод", 42963677, Директор 
7. Опис 
 Тегiпко С.М. обрано головою наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Тегiпко С.М. загалом перебуває на посадi голови наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
26.12.2005 року. 
Тегiпко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Новiцький Валерiй Георгiйович 
3. Рік народження 
 1967 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 39 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Промислова група ТАС", 38440733, Директор  
7. Опис 
 Новiцького В.Г. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Новiцький В.Г. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
26.12.2005 року. 
Новiцький В.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Попенко Сергiй Павлович 
3. Рік народження 
 1976 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Група ТАС", 38726562, Голова ради директорiв  
7. Опис 
 Попенко С.П. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Попенко С.П. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
16.05.2011 року. 
Попенко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Мандра Сергiй Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1982 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 19 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Промислова група ТАС", 38440733, Начальник юридичного вiддiлу  
7. Опис 
 Мандру С.А. обрано членом наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 37 вiд 22.04.2021 року) строком на 3 роки.  
Мандра С.А. загалом перебуває на посадi члена наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
18.04.2013 року. 
Мандра С.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Санiн Андрiй Вiкторович 
3. Рік народження 
 1979 
4. Освіта 
 вища 
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5. Стаж роботи (років) 
 17 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання - Iнжинiринг", 00205618, 
Директор з планування 
7. Опис 
 25.07.2022 року рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання 
наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 25.07.2022 року), на пiдставi Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та Статуту ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- припинено з 25.07.2022 року повноваження генерального директора ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
Закiрбаєва Олександра Ренатовича, у зв'язку iз припиненням трудових вiдносин з ПрАТ 
"Днiпровагонмаш"; 
- обрано з 26.07.2022 року генеральним директором ПрАТ "Днiпровагонмаш"  Санiна Андрiя 
Вiкторовича, сроком на 1 рiк.  
Закiрбаєв О.Р. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Санiн А.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бугайов Олександр Михайлович 
3. Рік народження 
 1975 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 22 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Днiпрометиз", 05393145, Директор технiчний 
7. Опис 
 01.09.2022 року рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" (протокол засiдання 
наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 01.09.2022 року), на пiдставi Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та Статуту ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Путiнцева Сергiя 
Зотiйовича;  
- обрано членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Бугайова Олександра Михайловича. Обрано 
строком до закiнчення строку повноважень обраного 11.03.2022 року  складу дирекцiї ПрАТ 
"Днiпровагонмаш", який було обрано строком на один рiк.   
Путiнцев С.З. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Бугайов О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Донець Олександр Євгенович 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
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 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 23 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат", 05393043, Заступник начальника 
юридичного вiддiлу 
7. Опис 
 11.03.2022 року наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення 
(протокол засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 11.03.2022 року), у зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв дирекцiї ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" та обрати членiв дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш". Донця О.Є.  обрано 
членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", на пiдставi  даного рiшення,  строком на 1 рiк.  
Донець О.Є. загалом перебуває на посадi члена дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 15.05.2019 
року.   
Донець О.Є.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Нагорняк Вiталiй Федорович 
3. Рік народження 
 1969 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 29 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат", 05393043, Головний спецiалiст планово-
економiчного управлiння  
7. Опис 
 11.03.2022 року наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення 
(протокол засiдання наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш" вiд 11.03.2022 року), у зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв дирекцiї ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" та обрати членiв дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш". Нагорняка В.Ф.  обрано 
членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", на пiдставi  даного рiшення,  строком на 1 рiк.  
Нагорняк В.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Гусак Геннадiй Євгенович 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 35 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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 ЗАТ "Торгова компанiя Днiпровагонмаш", 31846008, Директор 
7. Опис 
 Гусака Г.Є. обрано головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 37 вiд 22.04.2021 року) 
строком на 1 рiк.  
Гусак Г.Є. загалом перебуває на посадi голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
12.04.2012 року.   
Гусак Г.Є.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Колiснiченко Наталiя Леонiдiвна 
3. Рік народження 
 1967 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Днiпровагонмаш", 05669819, Провiдний ревiзор по виробничо-технiчним та 
економiчним питанням  контрольно-ревiзiйного управлiння  
7. Опис 
 Колiснiченко Н.Л. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 37 вiд 22.04.2021 року) 
строком на 1 рiк.  
Колiснiченко Н.Л. загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
з 26.12.2005 року.  
Колiснiченко Н.Л.  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Василюк Зоя Василiвна 
3. Рік народження 
 1960 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Промислова група ТАС", 38440733, Заступник директора  
7. Опис 
 Василюк З.В. обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись 22.04.2021 року 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 37 вiд 22.04.2021 року) 
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строком на 1 рiк.  
Василюк З.В.  загалом перебуває на посадi члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" з 
28.12.2005  року.  
Василюк З.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
3. Рік народження 
 1970 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "ДТЕК СЕРВIС", 34456687, Провiдний фахiвець вiддiлу зi звiтностi ДТЕК Енерго 
департаменту зi звiтностi 
7. Опис 
 Наказом генерального директора  ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 245/к вiд 16.09.2022р. 
звiльнено з посади головного бухгалтера ПрАТ "Днiпровагонмаш" Акритову Олену Вiкторiвну  
з 16.09.2022р. на пiдставi поданої заяви про звiльнення за угодою сторiн. Перебувала на данiй 
посадi з 02.05.2022р. по 16.09.2022р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Наказом генерального директора  ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 246/к вiд 16.09.2022р. на пiдставi 
поданої заяви призначено з 19.09.2022р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" Єлiзарову Тетяну Миколаївну. Призначено по безстроковому трудовому 
договору.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 11628 X X 

у тому числі:  
Довгостроковий в iноземнiй валютi 17.09.2021 11628 8,5 14.09.2026 

Зобов’язання за цінними паперами X 22001 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 22001 X X 

за облiгацiями серiї С 03.11.2021 22001 13 25.08.2025 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 
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за векселями (усього) 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 12930 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 111073 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 359176 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 516808 X X 
Опис Додаткова iнформацiя  по фiнансовiй звiтностi ПрАТ 

"Днiпровагонмаш". 
Усього зобов'язань та забезпечень - 516808,0 тис.грн. 
В зобов'язання та забезпечення входить: 
1. Короткостроковi кредити банкiв - 0 тис.грн. 
2. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 
зобов'язаннями - 1026 тис.грн. 
3. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги - 27719 тис.грн. 
4. Поточна кредиторська заборгованiсть  за розрахунками: 
- за одержаними авансами  - 264536 тис.грн.; 
- з бюджетом - 12930 тис.грн.;  
- зi страхування  - 1301 тис. грн.; 
- з оплати працi - 5473 тис. грн. 
5. Поточнi забезпечення - 11800 тис.грн. 
6. Iншi поточнi зобов'язання  - 112647 тис.грн. 
7. Пенсiйнi зобов'язання - 33166 тис.грн. 
8. Довгостроковi кредити банкiв - 11628 тис.грн. 
9. Iншi довгостроковi зобов'язання - 32044 тис.грн. 
10. Довгостроковi забезпечення -  2538 тис.грн. 
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VII. 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 

бездокумент
арна іменна 

Електронні 
іменні 

0,5 16635800 8317900 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями ПрАТ "Днiпровагонмаш" поза межами України не здiйснювалась, на внутрiшньому ринку - акцiї 
були включенi до бiржових спискiв АТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.  
Протягом звiтного перiоду акцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" не включались до бiржового реєстру фондових бiрж, з бiржового реєстру не 
виключались. 
У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї акцiй. 
 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20.07.2020 50/2/202

0 
Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

UA5000003
237 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 14 Щоквартал
ьно 

0 16.07.2025 

Опис 
Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
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облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А, не передбачено.  
Вiдсоткова  ставка за облiгацiями серiї А  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 21.07.2021р. по 19.07.2022р.) встановлена в розмiрi 14 % рiчних. 
Вiдсоткова  ставка за облiгацiями серiї А  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 20.07.2022р. по 18.07.2023р.) встановлена в розмiрi 14 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 19.01.2022р.  по 22.01.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 20.04.2022р.  по 23.04.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 20.07.2022р.  по 23.07.2022р. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А: 
- дата початку погашення облiгацiй: 16.07.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 31.07.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
30.09.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  9 мiсяцiв  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-8 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї А не включались до бiржового реєстру фондових бiрж, з 
бiржового реєстру не виключались. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
 

20.07.2020 51/2/202
0 

Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

UA5000003
625 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 13 Щоквартал
ьно 

0 04.08.2025 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 09.08.2021р. по 07.08.2022р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш" серiї В  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 08.08.2022р. по 06.08.2023р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 07.02.2022р.  по 10.02.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 09.05.2022р.  по 12.05.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 08.08.2022р.  по 11.08.2022р. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В: 
- дата початку погашення облiгацiй: 04.08.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 20.08.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
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30.09.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  9 мiсяцiв  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-8 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї В не включались до бiржового реєстру фондових бiрж, з 
бiржового реєстру не виключались. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
 

20.07.2020 52/2/202
0 

Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

UA5000003
815 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 13 Щоквартал
ьно 

696912,23 25.08.2025 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 30.08.2021р. по 28.08.2022р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 29.08.2022р. по 27.08.2023р.) встановлена в 
розмiрi 13 % рiчних. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С: 
- дата початку погашення облiгацiй: 25.08.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 10.09.2025р. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 28.02.2022р.  по 03.03.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 30.05.2022р.  по 02.06.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 29.08.2022р.  по 01.09.2022р. 
В перiод з 28.02.2022р.  по 03.03.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, була запланована 
виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям цього випуску за 6 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. через депозитарну систему України. 
Вiдсотковий дохiд повинен був бути виплачений за  облiгацiями ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 21503 шт.  
У зв'язку iз введенням воєнного стану по всiй територiї України та прийняттям  НКЦПФР рiшення про тимчасове  зупинення обiгу всiх цiнних 
паперiв в Українi з 11-00 24.02.2022р., вiдсотковий дохiд не був виплачений своєчасно. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  6 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України 29.03.2022р. Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не повинен 
виплачуватись. Причина не виплати: облiгацiї викупленi емiтентом. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  7 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України в перiод з 30.05.2022р.  по 02.06.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не повинен виплачуватись. Причина не виплати: 
облiгацiї викупленi емiтентом. 
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Вiдсотковий дохiд по облiгацiям серiї С в кiлькостi 21503 шт. за  8 вiдсотковий перiод в сумi 696912,23 грн. виплачено через депозитарну 
систему України в перiод з 29.08.2022р.  по 01.09.2022р., вiдповiдно до  рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С. 
Вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С в кiлькостi 28497 шт. не повинен виплачуватись. Причина не виплати: 
облiгацiї викупленi емiтентом. 
Викупленi емiтентом 28497 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С, загальною номiнальною вартiстю 28497000 грн., в  перiод з 
01.01.2022р. по 30.09.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених 
облiгацiй. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї С не включались до бiржового реєстру фондових бiрж, з 
бiржового реєстру не виключались. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
 

20.07.2020 53/2/202
0 

Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

UA5000004
045 

відсотко
ві 

1000 50000 Електронні 
іменні 

50000000 14 Щоквартал
ьно 

0 15.09.2025 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: серед заздалегiдь визначеного кола осiб без здiйснення публiчної пропозицiї. 
Дострокове погашення емiтентом всього випуску облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D за власною iнiцiативою та дострокове погашення 
облiгацiй за вимогою їх власникiв,  рiшенням про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D, не передбачено.  
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D  на 5-8 вiдсотковi перiоди (з 20.09.2021р. по 18.09.2022р.) встановлена в 
розмiрi 14 % рiчних. 
Вiдсоткова ставка по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D  на 9-12 вiдсотковi перiоди (з 19.09.2022р. по 17.09.2023р.) встановлена в 
розмiрi 14 % рiчних. 
Строки виплати вiдсоткового доходу в перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. наступнi: 
- за 6 вiдсотковий перiод - з 21.03.2022р.  по 24.03.2022р.; 
- за 7 вiдсотковий перiод - з 20.06.2022р.  по 23.06.2022р.; 
- за 8 вiдсотковий перiод - з 19.09.2022р.  по 22.09.2022р. 
Згiдно рiшення про емiсiю облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D: 
- дата початку погашення облiгацiй: 15.09.2025р.; 
- дата закiнчення погашення облiгацiй: 01.10.2025р. 
Викупленi 50000 шт. облiгацiй ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D, загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., в  перiод з 01.01.2022р. по 
30.09.2022р., зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. Подальшi дiї щодо них: подальша реалiзацiя викуплених облiгацiй. 
Протягом  9 мiсяцiв  2022 року вiдсотковий дохiд по облiгацiям ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D не виплачувався. Причина не виплати: на дату 
закiнчення 6-8 вiдсоткових перiодiв викупленi облiгацiї в кiлькостi 50000 шт. зберiгалися на рахунку у цiнних паперах емiтента. 
В  перiод з 01.01.2022р. по 30.09.2022р. облiгацiї ПрАТ "Днiпровагонмаш"  серiї D не включались до бiржового реєстру фондових бiрж, з 
бiржового реєстру не виключались. Торгiвля на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у 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 
 Форма участi - володiння корпоративними правами.  
Частка ПрАТ "Днiпровагонмаш" у статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства 
"Днiпродзержинський сталеливарний завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"): 100 %. Активи, 
наданi ПрАТ "Днiпровагонмаш" у якостi внеску: грошовi кошти, основнi засоби та запаси. 
Права, що належать ПрАТ "Днiпровагонмаш" стосовно управлiння юридичною особою: 
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 
 119180, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Велика Якiманка, буд. 31, 4 поверх, 
примiщення I, кiмната 8 
5. Опис 
 Код за ОДРН: 1077757611293 (програмне забезпечення не дозволяє внести повний код 
ОДРН у таблицю). 
 
Форма участi - володiння корпоративними правами. 
Частка ПрАТ "Днiпровагонмаш"  у статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" (скорочено - ТОВ "ТД "Днiпровагонмаш"): 
100 %. Активи, наданi ПрАТ "Днiпровагонмаш" у якостi внеску: грошовi кошти. Права, що 
належать ПрАТ "Днiпровагонмаш" стосовно управлiння юридичною особою: 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. 
 
 
 



 19 

X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 16.09.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

"Днiпровагон
маш" 

147 000 1 010 433 14,55 Реалiзацiя 
готової 

продукцiї 
виробництва 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

16.09.2022 16.09.2022 http://www.dvmash.biz
/ua/investoram.html 

Опис: 

16.09.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору та специфiкацiї 
№ 1 до нього, предметом якого є реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш". Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 147000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,55%. Загальна 
кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом  ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi. 
Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 
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2 16.09.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

"Днiпровагон
маш" 

153 000 1 010 433 15,14 Реалiзацiя 
готової 

продукцiї 
виробництва 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

16.09.2022 16.09.2022 http://www.dvmash.biz
/ua/investoram.html 

Опис: 

16.09.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору та специфiкацiї 
№ 1 до нього, предметом якого є реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш". Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 153000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1010433 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 15,14%. Загальна 
кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Днiпровагонмаш" не визначенi.  
Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 
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ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11.08.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

"Днiпровагон
маш" 

78 012 1 010 433 7,72 Реалiзацiя 
готової 

продукцiї 
виробництва 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

12.08.2022 11.08.2022 http://www.dvmash.biz
/ua/investoram.html 

Опис: 

11.08.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме 
укладання Договору та специфiкацiї № 1 до нього, предметом якого є реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш".  Ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 78012 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 7,72%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, якi мають право голосу з питання 
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вчинення цього правочину iз заiнтересованiстю - 4. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Предмет правочину: реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
При вчиненнi даного правочину виникають обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ТОВ "ТАС-ЛОГIСТIК", iдентифiкацiйний код  - 35945555; мiсцезнаходження: 01024, 
м. Київ, вулиця Велика Василькiвська/Басейна, будинок 1-3/2, лiтера "А", та кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
 

2 15.08.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

"Днiпровагон
маш" 

92 400 1 010 433 9,14 Реалiзацiя 
готової 

продукцiї 
виробництва 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

15.08.2022 15.08.2022 http://www.dvmash.biz
/ua/investoram.html 

Опис: 

15.08.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме 
укладання Договору та специфiкацiї № 1 до нього, предметом якого є реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш".  Ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 92400 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 9,14%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, якi мають право голосу з питання 
вчинення цього правочину iз заiнтересованiстю - 4. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Предмет правочину: реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
При вчиненнi даного правочину виникають обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ТОВ "ТАС-ЛОГIСТIК", iдентифiкацiйний код  - 35945555; мiсцезнаходження: 01024, 
м. Київ, вулиця Велика Василькiвська/Басейна, будинок 1-3/2, лiтера "А", та кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
 

3 17.08.2022 Наглядова 
рада ПрАТ 

92 400 1 010 433 9,14 Реалiзацiя 
готової 

18.08.2022 17.08.2022 http://www.dvmash.biz
/ua/investoram.html 
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"Днiпровагон
маш" 

продукцiї 
виробництва 

ПрАТ 
"Днiпровагон

маш" 

Опис: 

17.08.2022р. наглядовою радою ПрАТ "Днiпровагонмаш" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме 
укладання Договору та специфiкацiї № 1 до нього, предметом якого є реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш".  Ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 92400 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1010433 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 9,14%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 4. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради, якi мають право голосу з питання 
вчинення цього правочину iз заiнтересованiстю - 4. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рiшення - 0.  
Предмет правочину: реалiзацiя готової продукцiї виробництва ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
При вчиненнi даного правочину виникають обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  
Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович є кiнцевим бенефiцiарним власником ТОВ "ТАС-ЛОГIСТIК", iдентифiкацiйний код  - 35945555; мiсцезнаходження: 01024, 
м. Київ, вулиця Велика Василькiвська/Басейна, будинок 1-3/2, лiтера "А", та кiнцевим бенефiцiарним власником ПрАТ "Днiпровагонмаш", тобто сторони за договором, 
перебувають пiд контролем однiєї особи.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
Тип особи: афiлiйована особа акцiонера, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства. 
Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": особа здiйснює контроль над юридичною особою, яка є 
iншою стороною правочину. 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович є афiлiйованою особою акцiонера  ПрАТ "Днiпровагонмаш". Найменування акцiонера: Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, код 
HE239493, мiсцезнаходження: Meнандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нiкосiя, Кiпр, 1066. 
Правочин iз заiнтересованiстю був вчинений у звiтному кварталi. 
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XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

08.09.2009 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000060529 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв акцiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" згоди на 
вiдчуження акцiй  ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" не має. 
 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000003237 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї А згоди на 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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вiдчуження облiгацiй ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" серiї А не має. 

 
20.07.2020 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000003625 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї В згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї В не має. 
 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

UA5000003815 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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іменна 24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

Операцiї з цiнними паперами 
здiйснювались з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї С згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї С не має. 
 

20.07.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Облігація 
підприємства 

відсоткова 
бездокументарна 

іменна 

UA5000004045 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

У зв'язку iз введенням воєнного стану  
в Українi та вiдповiдно до Рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 136 вiд  

24.02.2022 року "Про тимчасове 
обмеження проведення операцiй на 
ринках капiталу" тимчасово з 11:00 

24.02.2022 року було зупинено 
розмiщення, обiг та викуп всiх цiнних 

паперiв в Українi. 
 

з 24.02.2022 року по 
07.08.2022 року 

включно 
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Операцiї з цiнними паперами 
здiйснюються з обмеженнями  

встановленими Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку № 144 вiд  
08.03.2022 року "Про упорядкування 

проведення операцiй на ринках 
капiталу на перiод дiї воєнного 
стану". Дане рiшення втратило 

чиннiсть з 08.08.2022 року, згiдно 
Рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 
1053 вiд  04.08.2022 року "Про 
впорядкування провадження 

професiйної дiяльностi на ринках 
капiталу та органiзованих товарних 
ринках у перiод дiї воєнного стану". 

 
Необхiдностi отримання вiд ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" або iнших 
власникiв облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї D згоди на 
вiдчуження облiгацiй ПрАТ 

"Днiпровагонмаш" серiї D не має. 
 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

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 
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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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КОДИ 

Дата 01.10.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

Територія   за КАТОТТГ 
UA1204015001

0213957 
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: 901 
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 30.09.2022 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 11 349 9 824 
    первісна вартість 1001 20 270 20 085 
    накопичена амортизація 1002 ( 8 921 ) ( 10 261 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 125 129 111 251 
    первісна вартість 1011 369 902 379 966 
    знос 1012 ( 244 773 ) ( 268 715 ) 
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 1 551 1 060 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 190 190 
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 138 219 122 325 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 376 086 289 797 
Виробничі запаси 1101 223 380 198 871 
Незавершене виробництво 1102 89 540 83 776 
Готова продукція 1103 63 158 7 148 
Товари 1104 8 2 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 19 883 66 516 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 281 671 191 018 
    з бюджетом 1135 3 4 321 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 16 709 17 279 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32 734 1 242 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 145 128 129 573 
Готівка 1166 5 3 
Рахунки в банках 1167 145 123 129 570 
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 872 214 699 746 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1 010 433 822 071 
 

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 3 455 3 455 
Емісійний дохід 1411 603 603 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 46 922 46 922 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 240 416 246 568 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
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Усього за розділом I 1495 299 111 305 263 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 29 462 33 166 
Довгострокові кредити банків 1510 10 112 11 628 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 28 117 32 044 
Довгострокові забезпечення 1520 2 474 2 538 
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 70 165 79 376 
    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 4 244 1 026 
    товари, роботи, послуги 1615 20 808 27 719 
    розрахунками з бюджетом 1620 5 357 12 930 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 1 496 1 301 
    розрахунками з оплати праці 1630 6 321 5 473 
    одержаними авансами 1635 494 285 264 536 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 16 571 11 800 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 92 075 112 647 
Усього за розділом IІІ 1695 641 157 437 432 
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 1 010 433 822 071 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до  фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
Вiдповiдно до абзацу третього частини шостої статтi 126 Закону України "Про ринки капiталу та 
органiзованi товарнi ринки" та враховуючи роз'яснення НКЦПФР вiд 23.09.2021р. № 790, зазначаємо, що 
промiжна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш" складена станом на 30.09.2022 року не 
перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi, отже звiт про огляд промiжної фiнансової звiтностi, 
пiдготовлений суб'єктом аудиторської дiяльностi вiдсутнiй. 
 

Керівник      Санiн Андрiй Вiкторович 
 

Головний бухгалтер     Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.10.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2022 року 

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 849 857 384 401 

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 ( 768 241 ) ( 412 357 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 81 616 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 27 956 ) 
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 75 168 32 438 
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 ( 55 749 ) ( 63 864 ) 
Витрати на збут 2150 ( 8 707 ) ( 12 838 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 80 583 ) ( 29 177 ) 
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 11 745 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 101 397 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 2 847 4 628 
Інші доходи 2240 20 3 022 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 7 826 ) ( 2 886 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 634 ) ( 888 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 6 152 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 97 521 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -173 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 6 152 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 97 694 ) 
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 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6 152 -97 694 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 642 145 277 541 
Витрати на оплату праці 2505 93 238 105 465 
Відрахування на соціальні заходи 2510 19 566 32 358 
Амортизація 2515 26 719 23 384 
Інші операційні витрати 2520 131 612 79 488 
Разом 2550 913 280 518 236 

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 0,369800 -5,872520 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,369800 -5,872520 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до  фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
 
 
 
Керівник      Санiн Андрiй Вiкторович 
 
 
Головний бухгалтер     Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 
Дата 01.10.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2022 року 

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 329 369 259 680 
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 415 290 216 895 
Надходження від повернення авансів 3020 44 942 3 589 
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 57 668 34 887 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 193 368 ) ( 108 915 ) 
Праці 3105 ( 77 401 ) ( 96 250 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20 576 ) ( 25 350 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 33 772 ) ( 33 975 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 5 191 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 28 581 ) ( 33 975 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 531 203 ) ( 358 907 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 52 706 ) ( 3 ) 
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 ( 7 452 ) ( 5 541 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -69 209 -113 890 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 55 51 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 2 314 1 423 
    дивідендів 3220 0 18 113 
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 158 694 104 432 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 6 018 ) ( 24 325 ) 
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 ( 100 694 ) ( 40 678 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 54 351 59 016 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 17 988 13 153 
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 ( 17 988 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 853 ) ( 230 ) 
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 ( 2 566 ) ( 732 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7 419 12 191 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -22 277 -42 683 
Залишок коштів на початок року 3405 145 128 74 357 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 6 722 -609 
Залишок коштів на кінець року 3415 129 573 31 065 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до  фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
 
 
 
Керівник      Санiн Андрiй Вiкторович 
 
 
Головний бухгалтер     Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.10.2022 
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш" за ЄДРПОУ 05669819 

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2022 року 

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 3 455 46 922 240 416 0 0 299 111 
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 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 8 318 0 3 455 46 922 240 416 0 0 299 111 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 6 152 0 0 6 152 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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 0 0 6 152 0 0 6 152 
Залишок на кінець року  4300 8 318 0 3 455 46 922 246 568 0 0 305 263 

Примітки: Iнформацiя наведена у "Примiтках до  фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
 
 
Керівник      Санiн Андрiй Вiкторович 
 
Головний бухгалтер     Єлiзарова Тетяна Миколаївна 



 40 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
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.  
Засновником товариства на дату його створення була держава в особi Мiнiстерства 
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, яке перетворене 
чередою реорганiзацiй в Мiнiстерство економiки України. Станом на 30.09.2022 року засновник 
не є акцiонером ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" розташоване за адресою: 51925, Україна,  Днiпропетровська обл., м. 
Кам'янське, вул. Українська, буд. 4; тел.:+38(0569) 58-47-27,  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 - 1210436900; 
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. 
Частка власностi та право голосу Компанiї в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 30 вересня 
2022та на 31 грудня 2021 рокiв були представленi таким чином: 
 
Назва Країна реєстрацiї  Частка власностi станом на 
 
30 вересня 
 
2022 року  Частка власностi станом на 
 
31 грудня 
 
2021 року  Основна дiяльнiсть 
 
Пряме володiння        
 
Дочiрнє пiдприємство "Днiпродзержинський   сталеливарний завод" Україна  100%
  100%  Виробництво сталеливарної продукцiї 
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Днiпровагонмаш" Росiйська 
 
Федерацiя  100%  100%  Торгова компанiя 
 
Компанiя не є контролером/учасником небанкiвської фiнансової групи. 
Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 
16.07.1999 № 996-XIV Компанiя є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.  
Материнською компанiєю є Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS 
INVESTMENTS LIMITED), реєстрацiйний номер: НЕ239493; кiнцевою материнською 
компанiєю є ТАС ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TAS HOLDING LIMITED), реєстрацiйний номер: 
НЕ313973, їх мiсцезнаходження: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 1066, Менандру, 3, Глафкос 
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Таувер, 3й поверх, офiс 301. 
Кiнцевим бенефiцiаром Компанiї є Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 
 
(б) Стан корпоративного управлiння 
Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Товариства та їх компетенцiя обумовленi 
Статутом Товариства. Товариство  заснувало Наглядову Раду i затвердило Положення про 
Наглядову Раду. Дирекцiя є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 
поточною дiяльнiстю. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та 
органiзовує виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Товариствi обрана Ревiзiйна комiсiя, 
яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 
Товариство не має вiддiлу внутрiшнього аудиту. Функцiї контролю покладено на контрольно-
ревiзiйне управлiння. 
 
(в) Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi 
В Українi спостерiгаються явища, якi суттєво впливають на дiяльнiсть пiдприємства. Це бойовi 
дiї в Українi, а також рiзкi коливання української валюти, яка не є вiльно конвертованою за 
межами України, валютнi обмеження i контроль, висока iнфляцiя i високi процентнi ставки, 
нестача обiгових коштiв, постiйне та досить рiзке зростання цiн на сировину та послуги i таке 
iнше. Також негативно на дiяльнiсть Пiдприємства впливає  свiтова пандемiя COVID 19.  
В 2021 роцi економiка України демонструвала позитивну динамiку вiдновлення вiд пандемiї. 
Ключовою причиною вiдносно стабiльних економiчних показникiв України у 2021 роцi став 
макроекономiчний розвиток країни, який був кращим, нiж очiкувалося. На кiнець 2021 року 
мiжнароднi валютнi резерви досягли 30.9 мiльярда доларiв США, що стало найвищим рiвнем з 
2011 року. Зростання валютних резервiв стало можливим завдяки вигiдним для України високих 
цiн на сировину та значному зростанню IT-сектору. 
За наявностi значної частки експорту в структурi нацiонального ВВП економiка України 
схильна негативному впливу падiння ринкової кон'юнктури i економiчного спаду, якi мають 
мiсце в iнших країнах свiту. Уряд України продовжує проводити економiчнi реформи i 
удосконалювати законодавчу, податкову i нормативну базу. Майбутня стабiльнiсть економiки 
значною мiрою залежить вiд успiху цих реформ i ефективностi вжитих економiчних, фiнансових 
i монетарних заходiв. 
Курс української валюти змiцнювався переважну частину року. Серед основних факторiв, що 
вплинули на змiцнення нацiональної валюти, було вiдновлення iнтересу нерезидентiв до цiнних 
паперiв, продаж валюти пiдприємствами, а також пiдтримка нацiональної валюти завдяки 
високим цiнам на сировиннi товари та рекорднi врожайностi сiльськогосподарських культур. Це 
частково компенсувалося рiзким пiдвищенням цiн на iмпорт палива, газу та нафти. Iншою 
причиною макроекономiчної стабiльностi України є постiйне надходження iноземної валюти вiд 
громадян, якi працюють за кордоном, незважаючи на обмеження пандемiї, а також рекордний 
експорт сiльськогосподарської продукцiї. 
У 2021 роцi темп iнфляцiї споживчих цiн в Українi становив 10% (у порiвняннi з 5% у 2020 
роцi).  
Українськi вагонобудiвнi пiдприємства за пiдсумками 2021 року скоротили випуск вантажного 
рухомого складу на 31,2% в порiвняннi iз попереднiм роком - до 1 948 одиниць. До основних 
виробникiв вагонiв за 2021 рiк увiйшли: "Крюкiвський вагонобудiвний завод" - 1 013 одиниць; 
"Днiпровагонмаш" - 461 одиниць; ДМЗ "Карпати" - 300 одиниць; "Попаснянський ВРЗ" - 68 
одиниць; "Азоввагон" - 36 одиниць; "Полтавхiммаш" - 36 одиниць; "Дизельний завод" - 19 
одиниць; "Стрийський ВРЗ" (АТ "Укрзалiзниця") - 5 одиниць; "Полтававагон" - 4 одиниць; 
"Панютинський ВРЗ" (АТ "Укрзалiзниця") - 4 одиниць; "Дарницький ВРЗ" (АТ "Укрзалiзниця") 
- 2 одиниць. 
24 лютого 2022 року Росiя розпочала повномасштабне воєнне вторгнення в Україну, яке мало 
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значний негативний вплив на економiку та населення України та, вiдповiдно, на бiзнес, 
фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї. 
Український уряд отримав фiнансування та пожертви вiд мiжнародних органiзацiй i рiзних країн 
для пiдтримки фiнансової стабiльностi, а також фiнансування соцiальних виплат i вiйськових 
потреб (вiд Мiжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та безпосередньо вiд 
численних країн). Нацiональний банк України прийняв рiшення про збiльшення облiкової 
ставки з 10% до 25%. З метою забезпечення надiйного та стабiльного функцiонування 
фiнансової системи країни Нацiональний банк України (НБУ) встановив обмеження на зняття 
гривнi клiєнтами i перейшов вiд гнучкого режиму курсоутворення до режиму фiксованого курсу 
обмiну 29.25 гривнi за 1 долар США на валютному ринку. Попри поточну нестабiльну ситуацiю 
банкiвська система залишається стабiльною з достатньою лiквiднiстю навiть в умовах 
продовження воєнного стану, i всi банкiвськi послуги доступнi її клiєнтам - як юридичним, так i 
фiзичним особам. 
Вторгнення Росiї в Україну частково заморозило ринок вагонобудування, оскiльки бiльшiсть 
заводiв-партнерiв знаходяться у Марiуполi та Запорiжжi i наразi перебувають у режимi гарячої 
консервацiї. На сьогоднi бiльшiсть виробничих потужностей замороженi або зупиненi, а 
наближення до гарячих точок фронту унеможливлює експорт їх продукцiї. 
Враховуючи повну або часткову зупинку деяких металургiйних та ливарних пiдприємств, 
зокрема розташованих у мiстi Марiуполi та Краматорську, продукцiя яких на сьогоднi або не 
має взагалi аналогiв в Українi, або має лiмiтовану можливiсть до замiни - подальше 
забезпечення виробничих програм є найважливiшим завданням, над яким потрiбно працювати 
вагонобудiвним пiдприємствам. 
Незважаючи на вiйськовий стан у країнi ПрАТ "Днiпровагонмаш" у березнi виробило 37 
вантажних вагонiв та планує збiльшити виробництво рухомого складу до 50 одиниць в мiсяць. 
Компанiя також працює над новою логiстикою поставок комплектуючих деталей з країн 
Євросоюзу та розробляє новi технологiї для деталей, якi ранiше виготовлялися на окупованих 
територiях. 
Додаткову детальну iнформацiю наведено у Примiтцi 2. 
Керiвництво Компанiї продовжить стежити за потенцiйним впливом цих подiй i вживатиме всiх 
можливих заходiв для пом'якшення будь-яких негативних наслiдкiв. 
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 Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 
оцiнок управлiнського персоналу. 
Керiвництво упевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає належних заходiв для 
забезпечення стабiльної дiяльностi Пiдприємства. За iснуючих обставин, подальша 
нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi Компанiї може спричинити негативний вплив на 
результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний 
момент визначити неможливо. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 
оцiнки управлiнського персоналу. Цi розкриття вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що 
може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. 
 
2. Основнi принципи облiкової полiтики 
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця окрема фiнансова звiтнiсть загального призначення за 9 мiсяцiв, який закiнчився 30 вересня 
2022 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. 
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При пiдготовцi даної окремої фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму кращому 
знаннi, розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i 
обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в силу 
на момент пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi. 
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України №73 вiд 7 лютого 2013 року у межах чинного законодавства, нормативних актiв 
Мiнiстерства фiнансiв України та який базується на принципах Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, але має певний перелiк особливостей у частинi обов'язкового змiсту та 
формату звiтностi, який не може бути вiдкоригований з урахуванням особливостей 
господарської дiяльностi суб'єкта господарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть має вичерпний 
унiфiкований перелiк статей, якi можуть бути заповненнi усiма компанiями, якi формують 
звiтнiсть. 
Вiдповiдно до пункту 5 статтi 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" всi пiдприємства, якi зобов'язанi складати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, 
складають i подають фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової звiтностi за МСФЗ в 
єдиному електронному форматi (далi - iXBRL). Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi 
таксономiю UA XBRL МСФЗ 2021 року ще не опублiковано, i Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку України ще не iнiцiювала процес подання фiнансової звiтностi за 9 
мiсяцiв 2022року в єдиному електронному форматi. Керiвництво Компанiї планує пiдготувати 
звiт у форматi iXBRL та подати його протягом 2022 року. 
 
(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 
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. 
Пiсля дати фiнансової звiтностi, 24 лютого 2022 року, Росiйська Федерацiя розпочала 
неспровоковану повномасштабну воєнну агресiю в Українi. Негайно пiсля цього урядом України 
було введено воєнний стан та вiдповiднi тимчасовi обмеження, якi впливають на економiчнi 
умови. Додаткову iнформацiю про цi подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду наведено також у 
Примiтцi 31. 
Оскiльки росiйське воєнне вторгнення в Україну вiдбувається з численних напрямкiв, деякi 
регiони України залишаються ареною iнтенсивних бойових дiй або тимчасово окупованi. 
Компанiя провадить дiяльнiсть та надає послуги на всiй територiї Українi за винятком 
Автономної Республiки Крим, отже, цi подiї мають суттєвий негативний вплив на українську 
економiку i, вiдповiдно, на бiзнес, фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї. 
Виходячи з прогнозiв керiвництва, очiкується, що Компанiя матиме змогу виконати фiнансовi 
зобов'язання  передбаченi договорами  протягом наступних дванадцяти мiсяцiв пiсля дати цiєї 
окремої фiнансової звiтностi. 
У разi найгiршого сценарiю розвитку подiй, за якого iнтенсивнi воєннi дiї вiдбуватимуться по 
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всiй територiї України, можна припустити, що це матиме вплив на дiяльнiсть Компанiї, 
тривалiсть якого неможливо спрогнозувати. Цi обставини являють собою фактор невизначеностi 
поза контролем Компанiї. 
Керiвництво вжило належних заходiв для забезпечення безперервностi дiяльностi Компанiї i 
зробило такi припущення у своєму прогнозi на дванадцять мiсяцiв з дати окремої цiєї фiнансової 
звiтностi: 
- iнтенсивнiсть воєнних дiй та обсяг територiй України, на якi вторглися росiйськi вiйська, 
значно не збiльшиться; 
- сума виручки вiд надання послуг дозволить Компанiї фiнансувати операцiйнi витрати та 
продовжувати обслуговувати борговi зобов'язання. 
Керiвництво проаналiзувало здатнiсть Компанiї продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть 
станом на дату випуску цiєї окремої фiнансової звiтностi та дiйшло висновку, що iснує лише 
один суттєвий фактор невизначеностi щодо подальшої значної ескалацiї воєнних дiй, якi можуть 
призвести до руйнування iнфраструктури та дестабiлiзацiї дiяльностi Компанiї, який може 
викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. 
Отже, Компанiя може втратити здатнiсть реалiзувати свої активи та погасити зобов'язання за 
звичайного перебiгу господарської дiяльностi. Спираючись на цi фактори, керiвництво 
обгрунтовано очiкує наявнiсть у Компанiї достатнiх ресурсiв для управлiння дiяльнiстю 
протягом наступних дванадцяти мiсяцiв пiсля дати цiєї окремої фiнансової звiтностi.  
Керiвництво продовжить вiдстежувати потенцiйний вплив та вживатиме усiх можливих заходiв 
для мiнiмiзацiї будь-яких наслiдкiв. 
З урахуванням цих та iнших заходiв керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що застосування 
припущення про безперервнiсть дiяльностi для пiдготовки окремої фiнансової звiтностi є 
доцiльним. 
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 
Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 
Змiна МСФЗ 16 "Пiльговi умови оренди у зв'язку з COVID-19" (опублiкована 28 травня 2020 
року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї 
дати). Змiна надає орендарям пiльгу у формi факультативного звiльнення вiд оцiнки того, чи є 
пiльгова умова оренди, пов'язана з COVID-19, модифiкацiєю оренди. Орендарi можуть вибрати 
варiант облiку пiльгової умови оренди так, нiби така пiльгова умова не була модифiкацiєю 
оренди. Це спрощення практичного характеру застосовується тiльки до пiльгових умов оренди, 
якi наданi у зв'язку з пандемiєю COVID-19, i тiльки у разi виконання всiх наступних умов: змiна 
орендних платежiв призводить до перегляду вiдшкодування за оренду таким чином, що воно не 
перевищить суму вiдшкодування за оренду безпосередньо до змiни; будь-яке зменшення 
орендних платежiв впливає лише на платежi до сплати не пiзнiше 30 червня 2021 року; i 
вiдсутнiсть суттєвих змiн в iнших умовах оренди. 
Компанiя дiйшла висновку не застосовувати спрощення в облiку наданих пiльг орендодавцями, 
передбачене поправкою до МСФЗ 16. 
Наступнi змiненi стандарти набули чинностi з 1 сiчня 2021 року, але не мали суттєвого впливу 
на Компанiю: 
Реформа базової процентної ставки (IBOR) - змiни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та 
МСФЗ 16 - Етап 2 (опублiкованi 27 серпня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). 
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 
застосування Компанiєю у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2022 року та пiзнiших перiодах. 



 45 

Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового 
застосування: 
1) Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - 
змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). 
2) МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати; дату набуття чинностi 
було в подальшому перенесено на 1 сiчня 2023 року змiнами МСФЗ 17, як зазначено нижче). 
3) Змiни МСФЗ 17 та змiна МСФЗ 4 (опублiкованi 25 червня 2020 року i вступають у силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
4) Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - змiни МСБО 1 (опублiкованi 
23 сiчня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року 
або пiсля цiєї дати).  
5) Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - перенесення дати набуття 
чинностi - змiни МСБО 1 (опублiкованi 15 липня 2020 року i вступають у силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
6) Виручка, отримана до початку запланованого використання активу, Обтяжливi договори - 
вартiсть виконання договору, Посилання на Концептуальну основу - змiни обмеженої сфери 
застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3, i Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 
рокiв - змiни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опублiкованi 14 травня 2020 року i 
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 
7) Змiни МСБО 1 i Практичного керiвництва 2 з МСФЗ: розкриття iнформацiї про облiкову 
полiтику (опублiкованi 12 лютого 2021 року та застосовуються до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
8) Змiни МСБО 8: визначення бухгалтерських оцiнок (опублiкованi 12 лютого 2021 року i 
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
9) Пiльговi умови сплати орендної плати у зв'язку з COVID-19 - змiни МСФЗ 16 (опублiкованi 
31 березня 2021 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 квiтня 2021 
року або пiсля цiєї дати). 
10) Вiдстроченi податки, пов'язанi з активами та зобов'язаннями, що виникають за однiєю 
операцiєю, - змiни МСБО 12 (опублiкованi 7 травня 2021 року i вступають у силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
11) Змiни МСФЗ 3, МСБО 16, МСБО 37, щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 рокiв 
(опублiкованi 2 липня 2021 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 
сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 
12) Змiни МСБО 8 (опублiкованi 3 березня 2022 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
13) Змiни МСБО 1 та МСФЗ 2 (опублiкованi 3 березня 2022 року i вступають у силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
Компанiя не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на її окрему 
фiнансову звiтнiсть. 
 
 (г) Функцiональна валюта  
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена у валютi основного економiчного 
середовища, у якому веде свою операцiйну дiяльнiсть (його функцiональнiй валютi). 
Функцiональна валюта - гривня. 
 
(д) Основи облiкової полiтики 
Визнання доходiв 
- Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 
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Для визнання доходу Компанiя використовує п'ятиетапну 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 (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. 
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 
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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 
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 взаємне 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 
взаємне 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 20 000 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 
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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 
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:  
Компанiї 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 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 
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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 
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 iнструменти 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються, коли пiдприємство стає стороною щодо 
контрактних зобов'язань за вiдповiдним iнструментом. 
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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 звiту про 
фiнансовi результати.  
У випадку зобов'язань iз кредитування та договорiв фiнансової гарантiї дата, з якої суб'єкт 
господарювання стає стороною безвiдкличного зобов'язання, вважається датою первiсного 
визнання в цiлях застосування вимог щодо зменшення корисностi. 
У разi видачi фiнансової гарантiї на користь непов'язаної сторони в окремiй операцiї, що 
здiйснюється на засадах незалежностi сторiн, справедлива вартiсть фiнансової гарантiї на 
початку, дорiвнюватиме розмiровi отриманої премiї. Пiсля цього, Група оцiнює фiнансову 
гарантiю за вищим iз таких значень:  
- резерву пiд збитки; 
- первiсно визнаною сумою за вирахуванням, коли доречно, загальної суми доходу, визнаного 
вiдповiдно до принципiв МСФЗ 15. 
Якщо за надання гарантiї Групi не була сплачена премiя (що є справедливою вартiстю угоди), на 
дату, Група визнає зобов'язання за вартiстю послуг зi страхування фiнансової вiдповiдальностi 
на активному ринку. Для ринку України вартiсть договорiв страхування фiнансової 
вiдповiдальностi становить близько 2% вiд суми наданої гарантiї. 
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 звiтi про фiнансовi результати. 
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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 
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 



 53 

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. 
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. 
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку запасiв на  предмет знецiнення. На суму 
знецiнення запасiв, визначену за результатами здiйснення процедур тестування запасiв на 
предмет вiдповiдностi їх балансової вартостi очiкуванiй цiнi продажу, створюється резерв 
знецiнення  запасiв.  
Резерв знецiнення нараховується на  матерiали, що не використовувалися протягом звiтного 
року та якi не будуть використанi на виробництвi протягом  ближчого часу. Резерв знецiнення 
коригується в разi, якщо стало вiдомо, що матерiали, на якi ранiше був створений резерв 
знецiнення, почали використовуватися на виробництвi та/або реалiзованi, списанi тощо. 
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. 
Оренда 
Компанiя у ролi орендаря 
На дату початку оренди Компанiя визнає актив з правом використання та орендне зобов'язання. 
На дату початку оренди орендар оцiнює актив з правом використання за собiвартiстю. Пiсля 
дати початку оренди Компанiя оцiнює актив з правом використання, застосовуючи модель 
собiвартостi. 
На дату початку оренди Компанiя оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю 
орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються iз застосуванням 
заздалегiдь визначеної ставки вiдсотка. Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнює орендне 
зобов'язання: а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити вiдсоток за орендним 
зобов'язанням; б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi 
платежi; та в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або 
модифiкацiї оренди. 
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Компанiя не застосовує вимоги визнання активу з правом використання та орендного 
зобов'язання для a) короткострокової оренди; та б) оренди, за якою орендований актив є 
малоцiнним. Пiдприємство визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати за 
прямолiнiйним методом протягом строку оренди або за iншим системним методом. 
Компанiя як орендодавець 
Оренда активiв, при якiй орендодавець фактично зберiгає за собою ризики i вигоди, пов'язанi з 
правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договором 
операцiйної оренди рiвномiрно списуються на доходи протягом строку дiї договору 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 Товариство 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 вiд  05.10.2017 р. № 2164-VIII суттєво не вплинуло на 
формування фiнансової звiтностi Товариства. 
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 
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всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати 
коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку.  
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 21.  
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.  
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 18. 
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.   
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 
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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 
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 
25. 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 28. 
(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 
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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 29. 
4. Виправлення помилок на початок звiтного перiоду та порiвняльна iнформацiя 
5. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2000) 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
 2022  9 мiсяцiв 
2021 
Доходи вiд продажу власної продукцiї:    
 
  Доходи вiд реалiзацiї залiзничних вагонiв i рухомого складу 844 568  351 490 
 
  Доходи вiд продажу запасних частин 1 493  14 838 
 
  Доходи вiд наданих послуг 1 279  17 906 
 
            в тому числi ремонт вагонiв 643  17 311 
 
  Доходи вiд продажу альтернативної продукцiї 2 517  167 
 
             в тому числi сiльськогосподарська технiка                2 468  0 
Всього             849 857   384 401 
 
6. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 2050) 
 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
 2022  9 мiсяцiв 
 2021 
Собiвартiсть власної продукцiї:    
Сировина 538 478 
 
  352 993 
 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 71 130  86 688 
 
Змiни залишкiв запасiв 88 095  (77 619) 
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Знос основних засобiв 23 502  19 635 
 
Комунальнi та iншi послуги 42 689  17 782 
 
Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка 
24)    
 
Коригування за минулi послуги (Примiтка 24)    
 
Визнаний актуарний збиток (прибуток) (Примiтка 24)    
 
Iншi витрати 4 347  12 878 
 
Всього 768 241  412 357 
 
7. Адмiнiстративнi витрати (код рядка 2130) 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
2022  9 мiсяцiв 
2021 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 33 052  37 417 
 
Оренда земельної дiлянки 9 311  8 415 
 
Транспортнi витрати 2 366  2 751 
 
Амортизацiя нематерiальних активiв 2 431  2 970 
 
Ремонт та обслуговування 509  1 721 
 
Витрати на тестування та сертифiкацiю продукцiї 233  4 530 
 
Комунальнi послуги 1 689  2 079 
 
Утилiзацiя вiдходiв та прибирання територiї 1 369  900 
 
Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 629  790 
 
Комiсiйнi банкiв 629  883 
 
Запаси 122  349 
 
Знос основних засобiв 222  147 
 
Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 112  122 
 
Iншi витрати 3 075  790 
 
Bсього 55 749  63 864 
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8. Витрати на збут (код рядка 2150) 
(у тисячах гривень) 
 9 мiсяцiв 
 2022  9 мiсяцiв 
           2021 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 3 046  7 026 
 
Транспортнi витрати 3 335  4 410 
 
Знос активу з права використання 457  513 
 
Знос основних засобiв 22  32 
 
Оренда необоротних активiв 161  0 
 
Запаси 13  77 
 
Витрати на гарантiйний ремонт 55  8 
 
Iншi витрати 1 618  772 
 
Консультацiйно-iнформацiйнi послуги  по залученню покупцiв вагонiв -  - 
 
Bсього 8 707  12 838 
 
9.  Iншi операцiйнi доходи (код рядка 2120) 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
2022 9 мiсяцiв 
2021 
Дохiд вiд безкоштовно отриманих оборотних активiв  8 761 14 
 
Доходи вiд продажу iнших послуг 35 192 7 973 
 
Доходи вiд продажу iнших оборотних активiв  17 459 19 208 
 
Iншi доходи 5 617 3 497 
 
Вiдшкодування ранiше створеного резерву знецiнення запасiв 1 806 11 
 
Доходи вiд переоцiнки балансiв у iноземнiй валютi 6 062 - 
 
Доходи/(збитки) вiд реалiзацiї iноземної валюти 219  
 
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 18 15 
 
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 34 1 720 
 
Bсього            
 
75 168   32 438    
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10.  Iншi операцiйнi витрати (код рядка 2180) 
 9 мiсяцiв 
2022   9 мiсяцiв 
2021 
(у тисячах гривень)     
Собiвартiсть iнших оборотних активiв 14 815   8 519 
 
Собiвартiсть iнших послуг 32 433   7 012 
 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 5 575   5 370 
 
Списання запасiв 622   540 
 
Витрати вiд переоцiнки балансiв у iноземнiй валютi                                                                    
 0   549 
 
Витрати Профкому 279   255 
 
Штрафи та пенi сплаченi 737  63 
 
Знос основних засобiв 86   87 
 
Змiна резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi 22 280   1 613 
 
Списання податкiв 404   170 
 
Iншi витрати 3 352   4 999 
 
Bсього 80 583   29 177 
 
11. Iншi фiнансовi доходи (код рядка 2220) 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
2022  9 мiсяцiв 
2021 
Проценти по депозитним вкладам 2 847  1 177 
 
Дивiденди одержанi   3 451 
 
 Iншi доходи    
 
Всього 2 847  4 628 
 
12. Фiнансовi витрати (код рядка 2250) 
 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
 
2022  9 мiсяцiв 
 
2021 
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Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями 2 760  2 614 
 
      Нарахованi вiдсотки по активу з права користування 
 
Нарахованi вiдсотки по активу з права користування 
 
 1 460  230 
 
      Нарахованi вiдсотки по кредитам 1 263  42 
 
      Нарахованi вiдсотки по облiгацiям власної емiсiї 
 
 2 343   
 
       Iншi витрати 0  0 
 
Всього  7 826  2 886 
 
13. Iншi доходи та витрати  
 
Iншi доходи (код рядка 2240) 9 мiсяцiв 
 
2022  9 мiсяцiв 
 
2021 
 
  (у тисячах гривень)    
 
     Дохiд вiд вибуття основних засобiв 12  3 020 
 
     Iншi доходи 8  2 
 
Всього 20  3 022 
 
Iншi витрати (код рядка 2270) 
 (у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
2022  9 мiсяцiв 
2021 
        Резерв знецiнення iнвестицiї пов`язаної особи 
 
 491   
 
Збиток вiд вибуття основних засобiв 142  883 
 
Iншi витрати 1  5 
 
Всього  634  888 
 
14. Нематерiальнi активи (код рядка 1000) 
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(у тисячах гривень) Лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи  Незавершенi 
капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи  Всього 
 
Первiсна вартiсть        
 
   Станом на 31 грудня 2021 року 3 778  15 290  1 202  20 270 
 
Надходження 1  0  906  907 
 
Вибуття 0  1 091  1  1 092 
 
   Станом на 30вересня 2022року 3 779  14 199  2 107  20 085 
 
Накопичена амортизацiя         
 
   Станом на 31 грудня 2021року  -3 486  -5 435    -8 921 
 
Амортизацiйнi нарахування -160  -2 271    -2 431 
 
Лiквiдовано при вибуттi   1 091    1 091 
 
Iншi змiни -  -     
 
   Станом на 30 вересня 2022 року -3 646  -6 615    -10 261 
 
Балансова вартiсть        
 
    Станом на 31 грудня 2021 року 292   9 855   1 202   11 349 
 
   Станом на 30 вересня 2022 року 133   7 584   2 107  9 824 
 
(у тисячах гривень) Лiцензiї  Iншi нематерiальнi активи  Незавершенi 
капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи  Всього 
 
Первiсна вартiсть        
 
Станом на 31 грудня 2020 року 3 645  13 805  2 130  19 580 
 
Надходження 171  5 438  4 681  10 290 
 
Вибуття 38  3 953  5 609   9 600 
 
Станом на 31 грудня 2021 року 3 778  15 290  1 202  20 270 
 
Накопичена амортизацiя         
 
Станом на 31 грудня 2020року  -3 283  -5 751    -9 034 
 
Амортизацiйнi нарахування -241  -3 638    -3 879 
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Лiквiдовано при вибуттi 38  3 954    3 992 
 
 Станом на 31 грудня 2021 року -3 486  -5 435    -8 921 
 
Балансова вартiсть        
 
 Станом на 31 грудня 2020 року 362   8 054   2 130   10 546 
 
   Станом на 31 грудня 2021 року 292   9 855   1 202   11 349 
 
15. Основнi засоби (код рядка 1010) 
 
       ОСНОВНI ЗАСОБИ Будiвлi та споруди   Машини та обладнання  
 Промисловi транспортнi засоби   Автомобiлi Офiсне обладнання та iншi 
основнi засоби   актив з права використання   Незавершенi капiтальнi 
вкладення в основнi засоби   Всього 
 
Первiсна вартiсть                       
 
Станом на 31 грудня 2021 року 104941   204378   22672   2424
   10726   12066   12695   369902 
 
  
 
Надходження 1 570   11 944           513   3359   
 7 053   24439 
 
Вибуття  -3   -154        -57    -134      
 -14027   -14375 
 
Iншi змiни                        
     0 
 
Станом на 30 вересня 2022 року 106508   216168   22672   2367
   11105   15425   5721   379966 
 
Накопичена амортизацiя                      
 
Станом на 31 грудня 2021 року  -83390   -130098   -17168   -1998  
 -9898   -2221   0   -244773 
 
Амортизацiйнi нарахування -2440   -18043   -501   -182   -366  
 -2758       -24290 
  
Лiквiдовано при вибуттi  3   154        57    134  
         348 
 
Iншi змiни                        
     0 
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  Станом на 30 вересня 2022 року -85827   -147987   -17669   -2123  
 -10130 0 -4979   0   -268715 
                           
Балансова вартiсть                       
 
Станом на 31 грудня 2021 року 21551   74280   5504   426   828
   9845   12695   125129 
 
Станом на 30 вересня 2022 року 20681   68181   5003   244   975
   10446   5721   111251 
 
  ОСНОВНI ЗАСОБИ Будiвлi та споруди   Машини та обладнання  
 Промисловi транспортнi засоби   Автомобiлi Офiсне обладнання та iншi 
основнi засоби   актив з права використання   Незавершене будiвництво  
 Всього 
 
Первiсна вартiсть                       
 
Станом на 31 грудня 2020 року 105267   192320   22777   2424
   10756   1997   1209   336750 
 
Надходження 945   20529           54   10069  
 33013   64610 
    
Вибуття -1271   -8471   -105       -84      
 -21527   -31458 
 
Iншi змiни                        
     0 
 
Станом на 31 грудня 2021 року 104941   204378   22672   2424
   10726   12066   12695   369902 
 
Накопичена амортизацiя                      
 
Станом на 31 грудня 2020 року  -80956   -116725   -16407   -1755  
 -9316   -799   0   -225958 
 
Амортизацiйнi нарахування -3665   -21276   -855   -243   -666  
 -1422       -28127 
 
Лiквiдовано при вибуттi 1231   7903   94       84  
         9312 
 
Iншi змiни                        
     0 
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Станом на 31 грудня 2021 року -83390   -130098   -17168   -1998  
 -9898 0 -2221   0   -244773 
 
 Балансова вартiсть                       
 
Станом на 31 грудня 2020 року 24311   75595   6370   669   1440
   1198   1209   110792 
 
Станом на 31 грудня 2021 року 21551   74280   5504   426   828
   9845   12695   125129 
 
Станом на 30 вересня 2022 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю 
амортизованi активи первiсною вартiстю 100 592 тисяч гривень (2021: 91 916 тисяч гривень).  
 
Iнформацiя про цi активи була представлена таким чином: 
 
(у тисячах гривень)   30 вересня 
 
 2022 року  31 грудня 2021 року 
 
Будiвлi та споруди   35 048  29 992 
 
Машини та обладнання   46 853  46 499 
 
Промисловi транспортнi засоби   9 080  6 291 
 
Автомобiлi    1 143  1 200 
 
Офiсне обладнання та iншi основнi засоби   8 468  7 934 
 
Всього   100 592  91 916 
 
16. Активи з права користування та iншi довгостроковi зобов'язання (рядок 1515) 
 
Активи з права користування на 30.09.2022 року представленi наступним чином:  
 
(у тисячах гривень) 
 
  Офiси Всього 
 
Первiсна вартiсть на 31.12.2021 року 1 997 10 069 12 066 
 
Надходження   3359 3359 
 
Первiсна вартiсть на 30.09.2022 року 1 997 13 428 15 425 
 
Нарахована амортизацiя на 31.12.2021 року  -1 484 -737 -2 221 
 
Нарахована амортизацiя за 6 мiсяцiв 2022 року -458 -2300 -2758 
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Нарахована амортизацiя на 30.09.2022 року  -1 942 -3037 -4979 
 
Чиста балансова вартiсть на 30.09.2022 року 55 10 391 10 446 
 
Оренднi зобов'язання представленi наступним чином: менше 1 року вiд 1 до 5 рокiв
 Усього 
 
Термiни погашення орендних зобов'язань  1026 10043 11 069 
 
Теперiшня вартiсть орендних зобов'язань на 30 вересня2022року  11 069 
 
Заборгованiсть  за орендними платежами   93 
 
Оренднi платежi   2 969 
 
Вiдсотки   1 460 
 
17. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  iнших пiдприємств  (код рядка 1030)  
 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  iнших пiдприємств  представляють собою наступне:  
 
(у тисячах гривень)   30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 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 491  491 
 
Резерв зменшення корисностi   (491)  (0) 
 
Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО", код 
ЄДРПОУ 01412851.   12  12 
 
Резерв зменшення корисностi   (12)  (12) 
 
Всього   1 060  1 551 
 
18. Запаси (код рядка 1100) 
 
(у тисячах гривень)   30 вересня 2022 року   31 грудня  2021 року 
 
Прокатна сталь, лиття та iншi компоненти  177 077  202 878 
 
Запаснi частини та iншi запаси   21 794  20 502 
 
Всього виробничi запаси   198 871  223 380 
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Готова продукцiя   7 148  63 158 
 
Незавершене виробництво   83 776  89 540 
 
Товари   2  8 
 
Всього   289 797  376 086 
 
19. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) 
 
(у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 
 
року 
 
Торгова дебiторська заборгованiсть, у тому числi:   
 
- у росiйських рублях    
 
- в українських гривнях 67 480  26 342 
 
- в дол.США    
 
- у євро 81  70 
 
За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (1 045)  (6 
529) 
 
Всього 66 516  19 883 
 
Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї та збитки вiд зменшення корисностi у зв'язку з 
торговою дебiторською заборгованiстю представлена у примiтцi 30. 
 
20. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (код рядка 1130) 
 
 (у тисячах гривень)  30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 року 
 
Аванси постачальникам   219 913  282 816 
 
За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (28 895)
  (1 145) 
 
Всього  191 018  281 671 
 
21. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть та поточнi фiнансовi iнвестицiї (код рядка 1155, 
1160 ) 
 
(у тисячах гривень) 30 вересня  2022  року  31 грудня 
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 2021 року 
 
Безвiдсотковi позики наданi 0  31 663 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 304  1 140 
 
Всього 1 304  32 793 
 
За вирахуванням: резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної  заборгованостi  (62)  (69) 
 
Всього 1 242  32 734 
 
Станом на 30 вересня 2022 року Компанiя не має безвiдсотковi позики наданi (31 грудня 2021 
року: 31 663тисяч гривень). Цi безвiдсотковi позики були наданi пов'язаним (суб'єктам 
господарювання пiд спiльним контролем) сторонам вiдповiдно до вимог акцiонерiв Компанiї та 
вiд їх iменi.  
 
Управлiнський персонал вважає, що цi безвiдсотковi позики будуть повернутi Компанiїi 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 сторонам з правом повернення на вимогу. Сума 
позик, наданих пов'язаним сторонам, станом на 30 вересня 2022 становила 0 тисяч гривень (31 
грудня 2021року: 31 663 тисяч гривень).  
 
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.   
 
22. Грошi та їх еквiваленти (код рядка 1165) 
 
(у тисячах гривень) 30 вересня 
 
 2022 року  31 грудня  
 
 2021 року 
 
Грошовi кошти на рахунках в банках 128 756  138 920 
 
Готiвка 3  5 
 
Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у доларах США 0 
 6 198 
 
Депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв - у гривнях 5  5 
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Електронний рахунок ПДВ 809  0 
 
Всього  
 
129 573  145 128 
 
Станом на 31.12.2021 року депозити в сумi 224 457 доларiв США, що  становлять 6 122 786,21 
грн. розмiщено в банках пiд заставу банкiвських гарантiй.  
 
Грошовi кошти, що облiковуються як електронний рахунок ПДВ, обмеженi у використаннi лише 
для сплати ПДВ. 
 
Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї представлена у Примiтцi 30. 
 
23. Статутний капiтал 
 
Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року акцiонери з правом голосу бiльше 10% у 
Компанiї були представленi таким чином: 
 
                                                                30 вересня 2022року                     31 грудня 2021 року 
 
 Частка власностi, % Загальна сума, тисяч гривень Частка власностi, % Загальна 
сума, тисяч гривень 
 
Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС  
 
ЛIМIТЕД 99,9988% 8318 99,9988% 8318 
 
ТОВ "ТI-IНВЕСТ" 0,0012% - 0.0012% 0 
 
Усього 100,00% 8 318 100,00% 8 318 
 
Станом на 30 вересня   2022 року та 31 грудня 2021 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.  
 
Кiнцевою контролюючою стороною (кiнцевим бенефiцiаром) Групи є пан Сергiй Тiгiпко 
 
24. Кредити та позики отриманi (код рядка 1510) 
 
Станом на 30  вересня  2022 та на 31  грудня 2021 року кредити та позики отриманi представленi 
наступним чином: 
 
 30  вересня 2022 31  грудня 2021 
 
 Сума у валютi, тис. Сума тис. грн. Сума у валютi,  тис. Сума тис. грн. 
 
Довгостроковi банкiвськi кредити 327 11 628 327 10 112 
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EUR  327 11 628 327 10 112 
 
грн  0   
 
Станом на 30.09.2022р. Компанiя має вiдкриту мультивалютну  кредитну лiнiю (гривня/Євро)  в 
межах Генерального Договору про надання банкiвських послуг вiд 15 вересня 2021 року  з  
початковим генеральним лiмiтом в сумi 30 000 000,00 грн (тридцять мiльйонiв гривень  00 
копiйок). 
 
25. Зобов'язання з виплат працiвникам. Пенсiйнi зобов'язання 
 
Станом на 30 вересня  2022 року та 31 грудня 2021 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. 
 
Iнформацiя про рух (змiну) поточної вартостi за пенсiйними зобов'язаннями зi встановленими 
виплатами була представлена таким чином: 
 
(у тисячах гривень) 9 мiсяцiв 
 
2022 року  2021 рiк 
 
Залишок на початок року 29 462  28 875 
 
Вiднесено на прибутки та збитки    
 
Витрати за поточнi та попереднi послуги 3 243  4 679 
 
Вiдсотки за пенсiйним зобов'язанням зi встановленими виплатами 2 760  3 485 
 
Чистий актуарний збиток    (53) 
 
 6 003  8 111 
 
Вiднесено на iнший сукупний дохiд    
 
Витрати (прибуток) вiд переоцiнки:    
 
Чистий актуарний прибуток   (4 439) 
 
Зробленi виплати (2 299)  (3 085) 
 
Залишок зобов'язання на кiнець року 33 166  29 462 
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Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 
 
(у тисячах гривень) 30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 року 
 
Поточнi забезпечення з виплат вiдпусток 11 800  16 571 
 
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 5 473  6 321 
 
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 1 301  1 496 
 
Разом 6 774  7 817 
 
Всього: 18 574  24 388 
 
24. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  
 
(у тисячах гривень) 30 вересня  
 
2022 року  31 грудня  
 
2021 року 
 
Торгова кредиторська заборгованiсть, у тому числi:    
 
- у гривнях 27 713  20 804 
 
- у росiйських рублях  6  4 
 
- у доларах США  -  - 
 
Всього  27 719  20 808 
 
Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 18 днiв у 2022 роцi та 
18 днiв у 2021роцi. На непогашений залишок торгової кредиторської заборгованостi протягом 
кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються.  
 
Станом на 30 вересня 2022 року 83,24% вiд торгової кредиторської заборгованостi Компанiї 
становили шiсть найбiльших кредиторiв, на 31 грудня 2021 року - 94,8% становили шiсть 
найбiльших кредиторiв. 
 
Iншi поточнi зобов'язання Групи станом на  30 вересня  2022 року  склали 112 647 тис. гривень, з 
яких 99,92 %  вiд суми є зобов'язаннями  третiм особам  пов'язаним та не пов'язаним особам по 
договорам з надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги (позики), станом на 31 
грудня  2021 року  склали 92 075 тис. гривень, з яких  99,63%  вiд суми є зобов'язаннями  третiй 
особi по договору з надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги (позики) 
 
Iнформацiя про фiнансовi ризики Компанiї представлена у примiтцi 30. 
 
25.  Операцiї з пов'язаними сторонами   
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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 перiоди, якi 
закiнчилися 30 вересня 2022 та 30 вересня 2021  рокiв, були представленi таким чином: 
 
   30 вересня 2022року 30 вересня 2021року 
 
  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)  5 155 670 849 
857 12 849 384 401 
 
Закупiвлi   6 (66 283) (768 241) (25 201) (412 357) 
 
Вiдсотковi витрати за кредитами   (1 263) (1 263) (19) (142) 
 
Вiдсотковi доходи за депозитами   2 814 2 814 1 167 1 176 
 
Безвiдсотковi кредити наданi     (18 678) (18 678) 
 
Безвiдсотковi кредити повернутi   (31 663) (31 663) (800) (800) 
 
Безвiдсотковi позики отриманi   120 032 120 032 87 032 103 632 
 
Безвiдсотковi позики погашенi   (90 695) (100 695) (17 000) (22 
000) 
 
Довгостроковi кредити банкiв наданi   21 034 21 034 - - 
 
Довгостроковi кредити банкiв погашенi   (19 517) (19 517)  - 
 
Дивiденди виплаченi (без врахування                    податку з доходiв нерезидентiв)  
 - - 3451 3451 
 
Адмiнiстративнi витрати  7 (634) (55 749) (1 925) (63 864) 
 
Витрати на збут  8 (666) (8 707) (678) (12 838) 
 
Iншi операцiйнi доходи  9 48 828 75 168 25 791 32 438 
 
Iншi операцiйнi витрати  10 (33 114) (80 583) (15 000) (29 177) 



 73 

 
 
 
Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року iснували такi непогашенi залишки за 
операцiями з пов'язаними сторонами. Усi залишки були з пiдприємствами пiд спiльним 
контролем.  
 
   30 вереся 2022 року  31 грудня 2021 
 
  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  19 63 559 66 
516 8 552 19 883 
 
Безвiдсотковi кредити наданi  21 0 0 31 663 31 663 
 
Грошi та їх еквiваленти  22 128 750 129 573 115 537 145 128 
 
Довгостроковi кредити банкiв  24 (11 628) (11 628) (10 112) (10 
112) 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  26 (7 803) (27 
719) (1 046) (20808) 
 
Iнша поточна кредиторська заборгованнiсть   (84 070) (112 647) (54 
070) (92 075) 
 
Члени Наглядової Ради не отримували винагороди протягом 9 мiсяцiв 2022 року та 2021 року.  
 
28.  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 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 
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з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, що податковi 
зобов'язання визнанi у цiй 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 30 вересня 2022 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. 
 
29. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  
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. 
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.  
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.  
 
30.   Управлiння фiнансовими ризиками  
(а) Управлiння ризиком капiталу 
Компанiя управляє своїм капiталом з метою забезпечення гарантiї того, що пiдприємства 
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 
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структури капiталу шляхом погашення поточної заборгованостi. 
Структура капiталу Компанiї включає в себе власний капiтал, який включає статутний капiтал, 
додатковий вкладений капiтал, 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.  
 
  30 вересня  
 
2022 року   31 грудня 2021 року 
 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 79 376  70 165 
 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 437 432  641 157 
 
Разом зобов'язання 516 808  711 322 
 
Власний капiтал 305 263  299 111 
 
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 169,30%  237,81% 
 
Данi показники свiдчать, що Компанiя станом на 30.09.2022року фiнансово залежить вiд 
залучених коштiв. 
 
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв Компанiї представленi таким чином: 
 
(у тисячах гривень) 30 вересня  31 грудня 
 
 2022 року  2021 року 
 
Фiнансовi активи    
 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  1 060 1 551 
 
Iншi необоротнi активи   - - 
 
Векселi одержанi  - - 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 10)  66 
516 19 883 
 
Безвiдсотковi кредити наданi (Примiтка 12)  0 31 663 
 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  17 279 16 709 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 22)  1 242 1 071 
 
Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 23)  129 573 145 128 
 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0  0 
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Всього фiнансових активiв  215 670  216 005 
 
(у тисячах гривень) 30  вересня  31 грудня 
 
 2022 року  2021 року 
 
Фiнансовi зобов'язання     
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 26) 27 719 
 20 808 
 
Iнша кредиторська заборгованiсть 112 647  92 075 
 
Всього фiнансових зобов'язань  140 366  112 883 
 
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) 30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 року  30 вересня 
2022 року  31 грудня 2021 року 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 
 
року 
Фiнансовi активи          
 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї     0  491  
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (Примiтка 10)  
  -  -  - 
 
Грошi та їхнi еквiваленти (Примiтка 22) 13 950  6 732     11 
628 29 463 
 
Всього активiв 13 950  6 732  0  491 11 628 29 463 
 



 77 

   -       
Фiнансовi зобов'язання          
 
Довгостроковi кредити банкiв        (11628)
 (10112) 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 26) - 
 -  (6)  (8)  - 
 
Iнша кредиторська заборгованiсть -  -      - 
 
Всього зобов'язань -  -  (6)  (8) (11 628) (10112) 
 
Загальна чиста позицiя 13 950  6 732       (6)  483 (0) 19 351 
 
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                       Росiйськi рублi Євро 
 
(у тисячах гривень) 30 
 
вересня 2022 року 31  
 
грудня  
 
2021 
 
 року 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року   30 вересня 2022 року 31 
грудня 2021 року 
 
Чистий прибуток 1 395 673    48    1 935 
 
Таким чином  10% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до наведених вище валют на 30 
вересня 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 
30 вересня 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 2022 та 2021 роках Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних 
з iноземною валютою. 
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(в) Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю  
 31 грудня  
 
2021 року Грошовi потоки Впив змiни валютних курсiв Впив змiни справедливої 
вартостi 30 вересня  
 
2022 року 
 
(у тисячах гривень)      
 
Короткостроковi безвiдсотковi позики отриманi 91 736  19 337 0  0 
 111 073 
 
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 90 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 
торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 90 днiв, звичайно є безнадiйною. 
Компанiя не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишкiв. 
На торгову дебiторську заборгованiсть вiд 0 i бiльше 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 30 вересня 2022 року 99,82 % торгової дебiторської заборгованостi у гривнях 
складала дебiторська заборгованiсть вiд трьох найбiльших покупцiв - третiх сторiн (31 грудня 
2021 року: 60,84%  вiд трьох найбiльших покупцiв - третiх сторiн.) 
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П'ять найбiльших клiєнтiв Компанiї становлять 93,35% i 48,34% вiд її реалiзацiї та три 
найбiльших клiєнтiв Компанiї 99,82% 60,84% вiд торгової дебiторської заборгованостi за роки, 
якi закiнчилися 30 вересня 2022  та 31 грудня 2021  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. Компанiя має безвiдсотковi кредити наданi пов'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: 
 30 вересня 2022 року  31 грудня 2021 року 
 
(у тисячах гривень) Сума заборгованостi   Резерв зменшення корисностi 
 Сума заборгованостi  Резерв зменшення корисностi 
 
0-60 днiв  
 
67 763 
 
  (6)  52 621  (5) 
 
60-90 днiв 2  (1)  2  (1) 
 
91 - 365 днiв 18  (18)  5 893  (5 893) 
 
Бiльше 365 днiв 1 082  (1 082)  699  (699) 
 
Всього 68 865  (1 107)  59 215  (6 598) 
 
 
 
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 30 вересня 2022р. було б приблизно на  
689 тисяч гривень бiльшим (31 грудня 2021 р.: 592 тисяч гривень). 
Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю фiнансових активiв. 
 
(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. 
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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. 
 
 0-3 мiсяцi   3-6 мiсяцiв  6 мiсяцiв -  
 
1 рiк   1-5 рокiв/ 
 
бiльше 5 рокiв   Всього 
 
30 вересня 2022 року           
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 26) 19 190 
 1 093 1 5 819  1 617/  27 719 
 
Iнша кредиторська заборгованiсть 112 647       
 112 647 
Всього  131 837  1 093  5 819  1 617  140 366 
31 грудня 2021 року           
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 26) 19 138 5
 35  1 564  71  20 808 
Iнша кредиторська заборгованiсть 92 075  -  -  -  92 
075 
Всього  111 213  35  1 564  71  112 883 
 
31.  Подiї пiсля звiтного перiоду 
На момент пiдписання даної фiнансової звiтностi Компанiя не мала будь-яких значних подiй, якi 
б потребували коригування фiнансової звiтностi або вiдображенню у примiтках. На момент 
пiдписання даної фiнансової звiтностi Компанiя не мала будь-яких значних подiй, якi б 
потребували коригування фiнансової звiтностi або вiдображенню у примiтках. Але на момент 
затвердження цiєї фiнансової звiтностi  керiвництво не може оцiнити подальший вплив подiй, 
пов'язаних з введенням карантину з метою попередження  розповсюдження короно вiрусу та 
введенням вiйськового стану на територiї України в зв'язку з розпочатою вiйною  24 лютого 
2022 року росiйською федерацiєю, на дiяльнiсть Компанiї та її майбутню фiнансову звiтнiсть. 
Станом на дату випуску цього звiту Компанiя продовжує здiйснювати дiяльнiсть без жодних 
обмежень. Керiвництво Компанiї зберiгає контроль над усiєю дiяльнiстю  
Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом Компанiї та затверджена до випуску  28 
жовтня 2022 року. 
 
 
Керiвник                                         Санiн Андрiй Вiкторович 
 
 
Головний бухгалтер             Єлiзарова Тетяна Миколаївна 
д/н 
д/н 
д/н 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
Спецiалiзацiєю ПрАТ "Днiпровагонмаш" є проєктування i виготовлення вантажних, 
магiстральних i промислових вагонiв. 
Головнi напрямки дiяльностi ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- проєктування i виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для 
рiзноманiтних галузей промисловостi; 
- постачання запасних частин до вантажних вагонiв; 
- розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне 
устаткування; 
- освоєння виробництва металоконструкцiй для ринкiв ЄС; 
- виробництво сiльгосптехнiки та її елементiв. 
Всього за 9 мiсяцiв 2022 року ПрАТ "Днiпровагонмаш" виготовлено 468 вагонiв.  
Питому вагу в структурi виробництва вагонiв займають напiввагони та платформи для 
великотонажних контейнерiв.  
Важливi подiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi вiдбулись впродовж звiтного перiоду:  
1) Зовнiшньою незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "РСМ УКРАЇНА" була перевiрена рiчна 
окрема  та консолiдована фiнансова звiтность ПрАТ "Днiпровагонмаш" станом на 31.12.2021 
року та за перiод, що закiнчився зазначеною датою.  По результатам перевiрки надано 
аудиторськi висновки, складенi за результатами проведеної перевiрки окремої та консолiдованої 
фiнансової звiтностi  ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 2021 рiк та висловлена думка щодо зазначеної 
фiнансової звiтностi. 
2) Проведено конкурс з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровагонмаш" за 
2022 рiк.  
3) Протягом звiтного перiоду були внесенi наступнi змiни до органiзацiйної структури 
управлiння ПрАТ "Днiпровагонмаш":  
- лiквiдовано "Управлiння з ремонту вагонiв"; 
- лiквiдовано "Вiддiл з ремонту вагонiв". 
4) Протягом 3 кварталу 2022 року вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ 
"Днiпровагонмаш". 
25.07.2022р. рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- припинено з 25.07.2022р. повноваження генерального директора ПрАТ "Днiпровагонмаш" 
Закiрбаєва Олександра Ренатовича;  
- обрано з 26.07.2022р. генеральним директором ПрАТ "Днiпровагонмаш"  Санiна Андрiя 
Вiкторовича.  
01.09.2022р. рiшенням наглядової ради ПрАТ "Днiпровагонмаш": 
- припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Путiнцева Сергiя 
Зотiйовича;  
- обрано членом дирекцiї ПрАТ "Днiпровагонмаш" Бугайова Олександра Михайловича. 
Наказом генерального директора  ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 245/к вiд 16.09.2022р. звiльнено з 
16.09.2022р.  з посади головного бухгалтера ПрАТ "Днiпровагонмаш" Акритову Олену 
Вiкторiвну.  
Наказом генерального директора  ПрАТ "Днiпровагонмаш" № 246/к вiд 16.09.2022р. на пiдставi 
поданої заяви призначено з 19.09.2022р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ 
"Днiпровагонмаш" Єлiзарову Тетяну Миколаївну.  
Зазначенi важливi подiї ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не 
мали значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш". 
Опис основних ризикiв та невизначеностей.  
ПрАТ "Днiпровагонмаш" найбiльш схильне до цiнових ризикiв: 
- ризик пiдвищення цiн на матерiали, комплектуючi вироби та енергоносiї. 
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Продукцiя вагонобудування матерiаломiстка (частка матерiальних витрат в собiвартостi складає 
80-90%). Збiльшення цiн на матерiали (листова сталь, профiлi та iн.)  одна з причин збитковостi 
пiдприємства в звiтному перiодi.  
- ризик зниження ринкових цiн на вагони.  
Кредитний ризик (товарна дебiторська заборгованiсть): 
Товарна дебiторська заборгованiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш"  сформована за основною 
дiяльнiстю товариства. Полiтика ПрАТ "Днiпровагонмаш" 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: 
Полiтика акцiонерiв нацiлена на збалансоване управлiння грошовими потоками товариства i 
недопущення зниження його лiквiдностi. 
Ризик капiталу: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" частково фiнансово залежне вiд залучених коштiв. 
Валютний ризик: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" намагається зменшити вплив такого ризику за допомогою пiдтримання 
монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi на тому самому (бiльш або менш 
постiйному) рiвнi. Протягом звiтного перiоду ПрАТ "Днiпровагонмаш" не здiйснювало операцiй 
з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною валютою. 
Ризик змiни вiдсоткових ставок: 
ПрАТ "Днiпровагонмаш" не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для 
управлiння своїми ризиками змiни банкiвських вiдсоткових ставок.  
Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш" можуть мати вплив: 
- вiйськовi дiї, що тривають, невизначенiсть подальшого розвитку подiй, включаючи 
iнтенсивнiсть або потенцiйнi строки припинення цих дiй можуть суттєво вплинути на 
економiчну ситуацiю в країнi та вiдповiдно на дiяльнiсть ПрАТ "Днiпровагонмаш"; 
- непрогнозованi змiни норм законодавства України. 
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Цим твердженням керiвництво висловлює офiцiйну позицiю, що наскiльки це вiдомо посадовим 
особам ПрАТ "Днiпровагонмаш", якi здiйснюють управлiнськi функцiї, промiжна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що 
вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", 
мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 
прибутки та збитки ПрАТ "Днiпровагонмаш". Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України 
"Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 
 


