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 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    Алимов Г.I. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ  ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20267355 

4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м. Днiпро, вул. Князя Володимира 

Великого, буд. 5 

5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-34-90, (056) 370-34-88 

6. Адреса електронної пошти: dgm@email.dp.ua 

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

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

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2020, Затвердити регулярну рiчну 

iнформацiю про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рiк (Протокол № 1) 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

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

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://dhmgroup.co

m/ru/karta-saita/fina

nsovye-otchety 21.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Рiчна iнформацiя ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ДГМ ГРУП" 

затверджена загальними зборами акцiонерiв оскiльки на звiтну дату в Товариствi наглядова 

рада не створювалась. З цiєї причини на титульному аркушi рiчної iнформацiї зазначена дата 

та рiшення загальних зборiв акцiонерiв, якими затверджено цю рiчну iнформацiю. 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "ДГМ ГРУП" (далi - Емiтент, Товариство) є 

приватним акцiонерним товариством (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не 

здiйснено публiчну пропозицiю), тому вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р.  

№ 2826 (iз змiнами) до складу регулярної рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Iнформацiя щодо 

посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)", "Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", 

"Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 



пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних 

правочинiв", "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", 

"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (також Емiтент не розмiщував боргових 

цiнних паперiв), "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва)" (також Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових 

облiгацiй), "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" 

(Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв). 

Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з таких 

причин: "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента" - Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - у звiтному перiодi Емiтент не користувався 

послугами рейтингового агентства; "Судовi справи емiтента" -  протягом звiтного перiоду 

вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються вимоги у розмiрi на суму один i бiльше 

вiдсоткiв активiв Емiтента на початок звiтного року, стороною в яких виступає Емiтент, 

посадовi особи Емiтента. Також вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито у 

звiтному роцi на суму один або бiльше вiдсоткiв активiв Емiтента, стороною яких виступає 

Емiтент, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi в звiтному роцi. "Штрафнi 

санкцiї емiтента" - у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на Товариство органами державної 

влади не накладалися. "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 

емiтента" - посадовi особи не володiють акцiями Емiтента. У складi "Звiту керiвництва (звiту 

про управлiння)" вiдсутня "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, 

фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" та "Завдання та полiтика емiтента щодо 

управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного 

основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування", 

"Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику 

лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв"  у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi 

вищезазначенi деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, похiднi цiннi папери, 

базовим активом яких є акцiї Емiтента, вiдсутнi. У "Звiтi про корпоративне управлiння" не 

наведено iнформацiю про наглядову раду у зв'язку з тим, що наглядова рада в Товариствi не 

створювалась. Форма "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, 

розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" 

вiдсутня у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не вiдбувалось вiдповiдних змiн 

акцiонерiв. Також до складу регулярної рiчної iнформацiї не включено форми "Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери", "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних 

паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, 

крiм випуску простих iменних акцiй; "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом 

протягом звiтного перiоду" -  за звiтний перiод викупу власних акцiй, продажу ранiше 

викуплених власних акцiй або анулювання ранiше викуплених або iншим чином набутих 

Товариством акцiй не вiдбувалося; "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не 

заповненi, так як Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

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

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Форми "Iнформацiя про акцiонернi або 

корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в 



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

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" вiдсутнi у зв'язку з тим, що станом 

на звiтну дату у Товариства вiдсутня iнформацiя про такi договори та/або правочини.  Емiтент 

не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, 

тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

Примiтка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про 

емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який  обслуговує Емiтента за поточним 

рахунком у нацiональнiй валютi, Товариство має також рахунок у нацiональнiй валютi в 

АКЦIОНЕРНЕОМУ  ТОВАРИСТВI КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 

поточний рахунок UA613052990000026006050311638). Також, крiм рахунку в USD, який 

вiдкрито в Акцiонерному товариствi "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, та вiдомостi про який 

зазначено у пунктi 10 роздiлу III, Товариству вiдкрито у цiй же банкiвськiй установi рахунки 

UA313808050000000026002604899 EUR  та  UA323808050000000026001604908 RUB. 

Примiтка до таблицi "Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї 

якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирiшення кожного з цих питань?" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння" - у 

зв'язку з тим, що вiдповiдно до дiючої на звiтну дату редакцiї статуту Товариства створення в 

Товариствi наглядової ради не передбачено, питання обрання та припинення повноважень 

голови та членiв наглядової ради не належить до компетенцiї жодного органу. 

Примiтка до форми "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента": в укладенiй 

13.07.2018 року кредитнiй угодi встановлений нефiксований вiдсоток за користування 

коштами (гривня) - вiд 18 % до 20,5% в залежностi вiд ставки НБУ. На дату укладання угоди 

вiдсоток склав 18%. Встановлений нефiксований вiдсоток за користування коштами (євро) - 

вiд 5 % до 5,3%. 

Примiтка до роздiлу XIX "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi 

цiннi папери, що виникала протягом перiоду": 

 19.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНIПРОГIДРОМАШ" (далi-Товариство) (протокол № 1) прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством  до 18.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 183464 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" 

прийняття рiшення - 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв: 

1) Реалiзацiя товарiв, продукцiї та послуг по видам дiяльностi згiдно статуту на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 600000000,00 грн.(шiстьсот 

мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -327,04 %.  

2) Придбання  товарiв та послуг.  Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 400000000,00 

грн.(чотириста мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 218,03 %.  

3) Укладання кредитних договорiв з банкiвськими та iншими фiнансовими установами. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100000000,00 грн.  (сто  мiльйонiв грн.). 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  54,51 %.  

4) Укладання договорiв гарантiй з банкiвськими тi iншими фiнансовими установами. Гранична 

сукупна вартiсть правочинiв - 100000000,00 грн.  (сто  мiльйонiв грн.). Спiввiдношення 

граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 54,51 %.  

5) Укладання договорiв застави в якостi забезпечення виконання зобов'язань товариства перед 



банками та iншими фiнансовими установами, за умови, що загальна балансова вартiсть майна, 

що буде передане в заставу, не перевищить 200000000,00 (двiстi мiльйонiв грн.), а загальна 

сума зобов'язань не перевищить 100000000,00грн. (сто  мiльйонiв грн.). Гранична сукупна 

вартiсть правочинiв - 200000000,00 грн.  (двiстi  мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної 

сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 109,01 %.  

6) Купiвля-продаж цiнних паперiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50000000,00 грн. 

(п'ятдесят  мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 27,25%. 

7) Пiдписання договорiв з юридичними та фiзичними особами на надання строкової, 

безпроцентної, поворотної матерiальної допомоги. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -  

30000000,00 грн. (Тридцять мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

16,35%. 

8) Пiдписання договорiв купiвлi-продажу обладнання, придбання обладнання та 

автотранспорту на умовах лiзiнгу. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 

грн.(триста мiльйонiв гривень). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 163,52 %. 

Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити  Генерального директора Алимова 

Г.I. на пiдписання  будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. 

При заповненнi Примiток до фiнансової звiтностi в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть" 

програмне забезпечення формує заголовок "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Товариство складає фiнансову 

звiтнiсть за Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi. Тому, у цьому 

роздiлi наведенi: 

1) форма фiнансової звiтностi № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (затверджена 

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.2000р. № 302 (у редакцiї Наказу МФУ вiд 

28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фiнансової звiтностi Емiтента вiдповiдно до вимог 

п.1 роздiлу II Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.02.2013 р. № 73 (iз змiнами). 

2) Додаток до Примiток до рiчної фiнансової звiтностi - Форма № 6 "Iнформацiя за 

сегментами". 

3) Текстова частина "Примiтки та розкриття iнформацiї до фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

ПрАТ "ДГМ ГРУП". 

Також вищезазначенi документи розмiщенi в електроннiй формi на власному вебсайтi 

Емiтента за адресою:  http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ  ГРУП" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 ААБ 486437 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.01.1994 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 87 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 28.91 - Виробництво машин та устаткування для металургiї 

 25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 

 46.69 - Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 UA373808050000000026002604888 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ 

5) МФО банку 

 380805 

6) Поточний рахунок 

 UA873808050000000026008604893 USD 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 

2) Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 01374406 

4) Місцезнаходження 

 19700, Черкаська область, мiсто Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18 

5) Опис  

 На звiтну дату ПрАТ "ДГМ ГРУП" прямо володiє простими iменними акцiями ПрАТ 

"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" у кiлькостi 76460 шт., що складає 



27,3345% вiд загальної кiлькостi акцiй та 27,3345% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Вiдомостi щодо активiв, наданих Емiтентом у якостi внеску, вiдсутнi. ПрАТ "ДГМ ГРУП" 

належать права стосовно управлiння ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство є самостiйною структурною одиницею, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй чи 

представництв Товариство не має. У 2019 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до 

попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить  87 особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом - 3 особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 

особи.   Фонд оплати працi 22 327 тис.грн, що бiльше  порiвняно з 2018 роком на 6 557 тис.грн. 

Середня заробiтна плата збiльшилась  з 17 766 грн до 21 386 грн. за рахунок збiльшення 

посадових окладiв робiтникiв. 

Товариство притримується гнучкої кадрової полiтики, що забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до 

своїх працiвникiв. В 2019 роцi кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, 

розвиток та рацiональне використання кадрового потенцiалу. Головна мета кадрової полiтики 

полягає в збереженнi та додатковому залученнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Основнi 

напрямки та змiст роботи з персоналом Товариства у 2019 роцi реалiзовувалися через вирiшення 

таких завдань: 

- надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку (проведення навчальних 

заходiв); 

- забезпечення конкурентоспроможної оплати працi; 

- створення умов для кар'єрного росту; 

- забезпечення сприятливих i безпечних умов працi; 

- забезпечення соцiального захисту працiвникiв. 

 

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

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

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не 

проводить. 



 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до 

Товариства не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Протягом 2019 року Товариство дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання 

фiнансової звiтностi: автономностi, безперервностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, 

превалювання сутностi над формою, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного 

висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника. 

Облiкова полiтика на 2019 рiк була затверджена наказом Генерального Директора вiд 02.01.2019 

р. № 01-Б. 

Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України, 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних 

стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, Статуту Товариства, Облiкової полiтики та 

iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. 

Облiкова полiтика Товариства - це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї 

бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий 

стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України та рiшеннях 

керiвництва Товариства. 

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання 

Товариства оприбутковуються та облiковуються залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних 

складових облiкової системи. 

Активи i зобов'язання Товариства оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи 

виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця, що 

настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв. 

Дiапазон строкiв корисного використання становить: 

будинки та споруди 15-50 рокiв 

машини та обладнання 5-10 рокiв 

транспортнi засоби 5-8 рокiв 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв 

iншi 12 рокiв 

Рiчнi норми амортизацiї: 

будинки та споруди 2,0-4,0%; 

машини та обладнання 10,0-33,3%; 

транспортнi засоби 12,5-33,3%; 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 10,0-25,0%; 

iншi 10,0-33,3%. 

Перiод корисного використання необоротного активу i, вiдповiдно, сума його амортизацiї 

можуть бути змiненi згiдно наказу по Товариству. 

Витрати, якi здiйснюються для пiдтримання основних засобiв в придатному до використання 

станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд їх 

використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду.  

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв не 

розраховується, i для цiлей амортизацiї застосовується її нульове значення. 

Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i 

зобов'язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Генерального 

Директора вiд 29.10.2019 р. "Про суцiльну рiчну iнвентаризацiю активiв i зобов'язань 



Товариства". Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Товариства, складеному станом 

на 31.12.2019 р. 

У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються на вiдповiднi рахунки 

бухгалтерського облiку за фактичними цiнами придбання, тобто за первiсною вартiстю, з 

урахуванням витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi 

платежi. 

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: за 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась, 

або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. 

Iнвентаризацiя запасiв матерiальних цiнностей у Товариствiпроводиться у вiдповiдностi з 

вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України. 

При вiдпуску запасiв в експлуатацiю та iншому вибуттi у Товариствi використовуються метод 

FIFO - "перше надходження-перший видаток". 

Придбанi цiннi папери (окрiм iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються 

та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються 

витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Пiдприємство виробляє продукцiю машини та устаткування для металургiї за рахунок продажу  

яких отримує дохiд бiльше 10 % доходу за звiтний рiк на суму 208 659,0 тис.грн. Цiни продажу 

встановлюються для кожного виду продукцiї окремо, так як кожне замовлення вiд покупця 

носить iндивiдуальний характер та розробляється  на пiдставi Технiчного завдання. Для 

забезпечення даних обсягiв пiдприємство має необхiдну виробничу базу, матерiальнi та трудовi 

ресурси i висловлює свою впевненiсть, що пiдприємство i у подальшому продовжуватиме свою 

дiяльнiсть i не має намiрiв припиняти свою дiяльнiсть. Виробництво не залежить вiд сезонних 

змiн. Частка експорту у загальнiй сумi продажiв становить 172 876 тис.грн., а саме 82,85% 

Основнi ринки збуту пiдриємства України, Норвегiя, Мексика, Iндiя та iншi. Для забезпечення 

виробничого процесу використовується сировинна база iмпортного походження (країни 

Євросоюзу) та українського. Динамiка цiн на комплектуючi та сировину  залежить вiд 

коливання валютного курсу. До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть 

Товариства протягом звiтного року, можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та 

економiчне положення в металургiйнiй галузi, мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї 

конкурентiв, наявнiсть фiнансових ресурсiв, прийняття управлiнських рiшень (управлiння 

трудовими, матерiальними, фiнансовими ресурсами). 



Заходи Товариства щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення 

виробництва та ринкiв збуту - проблеми є типовими для галузi: щоб захистити свою дiяльнiсть, 

розширюються ринки збуту, залучаються вiтчизнянi iнвестори. 

Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi 

нових технологiй, постiйному покращеннi якостi робiт, що надаються. Канали збуту робiт 

Товариства - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових 

клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує Товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi 

стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на роботи i послуги та високої якостi 

виконуваних робiт. 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

Товариство, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: 

Оскiльки основним споживачем робiт та послуг, що здiйснює Товариство є пiдприємства 

металургiйної промисловостi, то дiяльнiсть Товариства в значнiй мiрi залежить вiд стану 

металургiйної галузi. 

Проблеми, якi притаманнi напрямку дiяльностi Товариства: висока конкуренцiя, пiдвищення 

собiвартостi матерiалiв, якi використовуються при наданнi послуг, високi цiни на запаснi 

частини та енергоресурси. 

З метою пiдвищення конкуренцiї робiт i послуг з виготовлення продукцiї Товариством 

збiльшено гарантiйне напрацювання такої продукцiї.  

Новi технологiї при виготовленнi продукцiї впроваджуються шляхом придбання нових 

матерiалiв та використання спецiалiзованих сплавiв при виготовленнi полуфабрикатiв власного 

виробництва, якi дозволяють пiдвищити експлуатацiйнi можливостi виготовляємої продукцiї. 

Завдяки використанню нових технологiй, проведення пiдвищення квалiфiкацiї 

iнженерно-технiчних працiвникiв Товариству вдається пристосовуватись до економiчної 

ситуацiї. 

Перспективнi плани розвитку Товариства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, 

залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. 

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання: ПрАТ "ЗМЗ" (ЄДРПОУ 01374406) -47,5%, iншi, що займають 

менше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання -52,5 %. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

         За останнi п'ять рокiв вiдчуження активiв не вiдбувалося. На наступний рiк 

пiдприємство планує значнi придбання, пов'язаннi з господарською дiяльнiстю, а саме 

придбання токарних станкiв, спосiб фiнансування: за рахунок кредитних коштiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Керiвництво Товариства постiйно працює над поповненням основних засобiв виробництва за 

рахунок кредитних  коштiв. Основна виробнича база знаходяться на територiї ПрАТ "ЗМЗ" 

(Черкаська область, м. Золотоноша). Пiдприємство здає в оренду основнi засоби.  Утримання 

активiв здiйснюється господарським способом.   На думку Товариства екологiчнi питання не 



позначаються на використаннi активiв пiдприємства.  Товариство не планує капiтального 

будiвництва. Планується розширення або удосконалення основних засобiв  за рахунок 

кредитних коштiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi 

впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть, швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики країни може мати вплив на обсяги виробництва i реалiзацiю 

активiв, а також на здатнiсть пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. 

На даний час країна не досягла стабiльностi в своєму розвитку i тому Товариство також, 

знаходиться пiд впливом такої нестабiльностi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок використання доходу вiд продажу 

виробленої продукцiї. При заключеннi договору iз замовником по оригiнальних кресленнях 

передбачається остаточний розрахунок за виконанi роботи пiсля вiдправки виготовленої 

продукцiї. 

Робочий капiтал не в повнiй мiрi достатнiй для поточних потреб пiдприємства. Можливi шляхи 

покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства полягають в проведеннi заходiв по 

збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для 

забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання, 

необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв 

зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Пiдприємство має укладенi, але не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду на 

загальну суму 244 275 тис.грн. Товариство очiкує прибутки вiд виконання цих договорiв, якi 

залежать вiд коливання курсу нацiональної валюти. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Планується виробництво i реалiзацiя таких видiв продукцiї:  Комплекси обладнання для 

металургiйних комбiнатiв в асортиментi (механiзми пресування, механiзми вiдкиття, молот 

пневматичний, перфоратор, комплекси вiдкриття та закриття вiчка доменних печей, iншi). 

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є 

збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, 

що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок  Товариством на протязi звiтного перiоду не проводилось.  

 

 

 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Товариства, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Товариства Вiдповiдно до ст.34 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" у 

загальних зборах акцiонерного 

товариства можуть брати участь особи, 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 

мають право на таку участь, або їх 

представники. 

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на 

участь у загальних зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих днi 

до дня проведення таких зборiв у 

порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну 

систему України. 

 

Генеральний 

Директор 

Одноосiбний виконавчий орган Алимов Геннадiй Iванович 

Ревiзор Одна особа Фiнаєва Тетяна Iванiвна 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний Директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Алимов Геннадiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1939 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 59 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОГIДРОМАШ", 20267355, Директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.05.2018, обрано без обмеження термiну 

9) Опис 

 29.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"  

(протокол № 1) достроково припинено повноваження Директора та обрано Генерального 

Директора Товариства у зв'язку з зазначенням у новiй редакцiї статуту Товариства виконавчого 



органу - Генеральний директор замiсть Директора. 

Алимова Геннадiя Iвановича обрано Генеральним директором Товариства з 14.05.2018 р..  

Протягом звiтного перiоду Алимов Г.I.  отримав вiд Товариства винагороду у розмiрi 

3630355,11 грн. 

Алимов Г.I. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

Загальний стаж роботи 59 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор ПрАТ 

"ДНIПРОГIДРОМАШ" (нове найменування  - ПрАТ "ДГМ ГРУП"), Генеральний Директор 

ПрАТ "ДГМ ГРУП", член наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" (попереднє найменування: ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД 

IМ.I.I.ЛЕПСЕ").  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах протягом звiтного перiоду не 

займав. 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Фiнаєва Тетяна Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОГIДРОМАШ", 20267355, заступник 

директора по виробництву 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 11.02.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Фiнаєву Т.I. обрано ревiзором рiчними загальними зборами акцiонерiв 11.02.2017 р. 

(протокол № 1 ). Протягом звiтного перiоду Фiнаєва Т.I.  отримала вiд Товариства винагороду у 

розмiрi 458744,60 грн. за роботу на посадi Директора по пiдготовцi виробництва. Вiдповiдно до 

умов договору з  ревiзором Товариства, умови якого затвердженi загальними зборами 

акцiонерiв вiд 11.02.2017р., винагорода ревiзору не виплачується. 

Фiнаєва Т.I. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи 47 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник 

директора по виробництву ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ", Ревiзор ПрАТ "ДГМ ГРУП" 

(попереднє  найменування  - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"), Директор по пiдготовцi 

виробництва ПрАТ "ДГМ ГРУП". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах протягом звiтного 

перiоду не займала.  

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бруцька Наталя Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 



 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОГIДРОМАШ", 20267355, заступник 

головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.09.2016, обрано без обмеження термiну 

9) Опис 

 Бруцьку Н.В. призначено на посаду головного бухгалтера з 29.09.2016р. Наказом 

директора № 85-к вiд 26.09.2016р. Протягом звiтного перiоду Бруцька Н.В.  отримала вiд 

Товариства винагороду у розмiрi 383814,57 грн.  

До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера належить здiйснення бухгалтерського та 

податкового облiку на пiдприємствi.  

Бруцька Н.В. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник 

головного бухгалтера ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ",  головний бухгалтер ПрАТ "ДГМ ГРУП" 

(попереднє  найменування  - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"). Посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах протягом звiтного перiоду не займала.  

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Алимова Свiтлана Iванiвна 56 

Полiшкевич  Василь Романович 44 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному роцi становив 208 659,0 

тис.грн., що порiвняно з попереднiм роком (224 800,0 тис.грн.)   на 16141,0 тис.грн. менше. В 

подальшiй перспективi Товариство планує збiльшувати обсяг виробництва, активно приймати 

участь в тендерах на поставку виробленої продукцiї. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Подальший розвиток Товариства потребує реконструкцiї , технологiчної модернiзацiї основних 



засобiв. У цьому напрямку спрямованi всi сили i кошти  Товариства. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя не надається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не 

укладалися, правочини не вчинялися, похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї 

Емiтента, вiдсутнi. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
д/н 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
д/н 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не застосовує кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. З питань корпоративного 

управлiння Емiтент керується вiдповiдними вимогами Законодавства України та нормативних 

документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя не надається у зв'язку з тим, що Емiтент не застосовує кодекс корпоративного 

управлiння, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2019 

Кворум зборів 100 



Опис Перелiк питань, що роглядалися на рiчних загальних зборах: 1)Обрання 

членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень.  2)Обрання  голови та секретаря Зборiв. Затвердження 

регламенту Зборiв.  3)Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора 

Товариства за результатами дiяльностi за 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзора.  4)Розгляд звiту Генерального 

Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора. 

Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.   

5)Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 

рiк.   6)Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi 

у 2018 роцi. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  

граничного  строку,  визначеного  законодавством України.  

7)Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 

одного року з дати прийняття цього рiшення.    8)Затвердження 

регулярної рiчної iнформацiї про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2018 рiк.   

В установленi законодавством термiни вiд акцiонерiв пропозицiй до 

перелiку питань порядку денного не надходило. 

За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийнятi 

рiшення з усiх питань, винесених на голосування. Загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень: 

З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб, а саме:Бiлль Iрина Євгенiвна - голова комiсiї;Алимова 

Анжелiка Геннадiївна -  член комiсiї. Припинити повноваження Лiчильної 

комiсiї пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв та складання протоколiв про 

пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та оголошення  

пiдсумкiв голосування. 

З другого питання порядку денного вирiшили: Обрати головою Зборiв 

Алимову Свiтлану Iванiвну, секретарем Зборiв - Бруцьку Наталiю 

Василiвну. А також затвердити регламент зборiв.  

З третього питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора за 

2018 рiк. Затвердити висновки Ревiзора ПрАТ "ДГМ ГРУП". 

За наслiдками розгляду звiту Ревiзора прийняти наступне рiшення: визнати 

роботу Ревiзора ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2018 рiк задовiльною. 

З четвертого питання порядку денного вирiшили:  Затвердити звiт 

Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi ПрАТ "ДГМ ГРУП"   за 2018 рiк та заходи за результатами 

його розгляду. За наслiдками розгляду звiту Генерального Директора 

прийняти наступне рiшення:  визнати роботу Генерального Директора 

ПрАТ "ДГМ ГРУП"  за 2018 рiк задовiльною. Затвердити рiчний звiт та 

фiнансову звiтнiсть ПрАТ "ДГМ ГРУП"   за 2018 рiк. 

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: Чистий прибуток  

Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2018 роцi у розмiрi 29 376 

307,73грн. розподiлити так: 20 000 000,00 грн. - виплатити акцiонерам 

дивiденди, а  9 376 307,73  грн. - залишити нерозподiленим. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: Затвердити розмiр рiчних 

дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi у 2018 роцi на одну просту iменну 

акцiю ПрАТ "ДГМ ГРУП" 200 000,00 грн.Визначити дату складення 



перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 24.05.2019р. 

Визначити наступний порядок та строки виплати дивiдендiв: дивiденди 

виплачуються безпосередньо акцiонерам у повному обсязi в порядку, 

встановленому законодавством України, у строк з 01.06.2019 р. по 

18.10.2019 р. Виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом переказу 

Товариством коштiв на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, 

iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на адреси 

акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок). Виконавчому 

органу Товариства у термiн до 31.05.2019 р. (включно) повiдомити осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, про розмiр, порядок та строк їх 

виплати шляхом надсилання їм (поштою та/або особисто пiд пiдпис) 

вiдповiдного повiдомлення. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: Попередньо схвалити 

наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством  до 

18.04.2020 року: реалiзацiя товарiв, продукцiї та послуг по видам 

дiяльностi згiдно статуту на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках  на суму до 

600 000 000,00 грн.(шiстьсот мiльйонiв грн.); придбання  товарiв та послуг 

на суму до 400 000 000,00 грн.(чотириста мiльйонiв грн.); укладання 

кредитних договорiв з банкiвськими та iншими фiнансовими установами з 

гранiчною сукупною вартiстю 100 000 000,00 грн.  (сто  мiльйонiв грн.); 

укладання договорiв гарантiй з банкiвськими тi iншими фiнансовими 

установами з гранiчною сукупною вартiстю 100 000 000,00грн. (сто  

мiльйонiв грн.); укладання договорiв застави в якостi забезпечення 

виконання зобов'язань товариства перед банками та iншими фiнансовими 

установами, за умови, що загальна балансова вартiсть майна, що буде 

передане в заставу, не перевищить 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв грн.), а 

загальна сума зобов'язань не перевищить 100 000 000,00грн. (сто  

мiльйонiв грн.); купiвля-продаж цiнних паперiв на суму до 50 000 

000,00грн. (п'ятдесят  мiльйонiв грн.); 

пiдписання договорiв з юридичними та фiзичними особами на надання 

строкової, безпроцентної, поворотної матерiальної допомоги на суму  до 

30 000 000, 00 грн. (тридцять мiльйонiв грн.); пiдписання договорiв 

купiвлi-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на 

умовах лiзiнгу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень). 

Попередньо уповноважити  Генерального Директора Алимова Г.I. на 

пiдписання  будь-яких вищезгаданих значних правочинiв.  

З восьмого питання порядку денного вирiшили: Затвердити регулярну 

рiчну iнформацiю про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2018 рiк.  

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 



Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

У звiтному 2019 роцi позачерговi збори не скликалися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
нi 



простих акцій товариства  

Інше (зазначити) 

У звiтному перiодi 

позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв не 

скликалися.  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д/н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

д/н д/н  X 

Опис: Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) X  



Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова рада в Товариствi не створювалась 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний Директор - Алимов Геннадiй 

Iванович 

До компетенцiї Генерального Директора 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв.  

  Генеральний Директора вправi без 

довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного 

товариства, в тому числi представляти його 

iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi 

товариства, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання 

всiма працiвниками товариства. Генеральний 

Директор пiдзвiтний загальним зборам, 

органiзовує виконання їх рiшень. 

Генеральний Директор дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених  Статутом 



i законодавством України. Права та обов'язки 

Генерального Директора визначаються 

законодавством України, статутом 

Товариства та положенням про виконавчий 

орган Товариства, а також контрактом, що 

укладається з ним. Вiд iменi Товариства 

контракт пiдписує особа, уповноважена на те 

загальними зборами.   

До компетенцiї Генерального Директора 

належить:  

1) розробка проектiв рiчного бюджету, 

бiзнес-планiв, програм 

фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства;  

2) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i 

оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї;  

3) органiзацiя ведення бухгалтерського 

облiку та звiтностi Товариства; 

4) розробка штатного розкладу та 

затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та 

посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

5) призначення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства;  

6) укладення, пiдписання та виконання 

колективного договору, змiни та доповнення 

до нього. Призначення та вiдкликання осiб, 

якi беруть участь у колективних переговорах 

як представники  виконавчого органу; 

7) забезпечення проведення аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 

вiдсотками акцiй Товариства; 

8)  розпорядження коштами та майном 

Товариства в межах, визначних 

Законодавством України та Статутом; 

9)  здiйснення iнших повноважень, якi 

необхiднi для забезпечення нормальної 

роботи Товариства, вiдповiдно до 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

10)    визначення розмiрiв, джерел 

створення та порядку використання фондiв 

Товариства; 

11) прийняття рiшень про надання 

соцiально-побутових пiльг працiвникам 

Товариства; 

12)    розгляд  матерiалiв  перевiрок  та  

ревiзiй,  а  також  звiтiв  керiвникiв  фiлiй, 



представництв, iнших  вiдокремлених  

структурних  пiдроздiлiв та дочiрнiх 

пiдприємств, прийняття рiшень за їх 

результатами; 

13) прийняття рiшення про проведення 

чергових та позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту та у випадках, 

встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

  14) пiдготовка та затвердження проекту 

порядку денного та порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про дату 

їх  проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв, 

формування тимчасової лiчильної комiсiї на 

загальнi збори акцiонерiв; 

15) призначення реєстрацiйної  комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених 

законодавством;  

16) визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про  

проведення  загальних зборiв та мають право 

на  участь у загальних зборах вiдповiдно до 

цього Статуту та законодавства України; 

 17) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов  договору, що  

укладатиметься з ним,  встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

18) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй вiдповiдно до 

законодавства України; 

Вiдповiдно до своєї компетенцiї  

Генеральний Директор має право: 

- без  довiреностi  вчиняти фiнансовi та 

юридичнi дiї вiд iменi Товариства, 

розпоряджатися майном та  коштами  

Товариства  у вiдповiдностi з чинним 

законодавством та  Статутом; 

-дiяти вiд iменi Товариства, представляти 

його в установах, пiдприємствах, 

органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, 

укладати вiд iменi  Товариства договори    

(угоди, контракти), вирiшувати питання, 

пов`язанi з укладанням договорiв 

(контрактiв); 

- керувати поточними справами Товариства; 

- затверджувати органiзацiйну структуру,  

положення  про  структурнi  пiдроздiли, 



штатний розпис та проектно-кошториснi 

документи Товариства, посадовi оклади 

працiвникiв; 

- встановлювати показники, розмiри та строки 

премiювання працiвникiв; 

- встановлювати договiрнi цiни на продукцiю 

та тарифи на послуги; 

- приймати рiшення про одержання кредитiв з 

урахуванням вимог законодавства; 

-видавати накази та розпорядження, якi є 

обов`язковими для виконання працiвниками 

Товариства; 

- затверджувати iнструкцiї,  видавати  

довiреностi  та iншi акти з питань дiяльностi 

Товариства, за винятком вiднесених до 

компетенцiї iнших органiв управлiння; 

- вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та 

iншi рахунки в установах банкiв, пiдписувати 

банкiвськi та платiжнi документи; 

- приймати  на  роботу та звiльняти з роботи 

працiвникiв Товариства, визначати умови 

оплати працi працiвникiв Товариства, 

застосовувати до них заходи дисциплiнарного 

стягнення та матерiального стимулювання; 

- виносити рiшення про притягнення до 

майнової вiдповiдальностi працiвникiв 

Товариства; 

- органiзовувати ведення бухгалтерського 

облiку та звiтностi в Товариствi; 

- затверджувати режим працi та вiдпочинку i 

правила внутрiшнього розпорядку; 

-пiдписувати  Колективний договiр з 

профспiлковою органiзацiєю або 

уповноваженим представником трудового 

колективу; 

- самостiйно встановлювати перелiк 

вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та 

конфiденцiйною iнформацiєю; 

- приймати рiшення про надання в оренду 

нежилого примiщення, яке належить 

Товариству з урахуванням вимог 

законодавства; 

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та 

внутрiшнiми документами Товариства. 

Опис Вiдповiдно до дiючої редакцiї статуту 

Товариства виконавчим органом Товариства, 

який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю, є одноосiбний орган - 

Генеральний Директор. Генеральним 



Директором Товариства може бути будь-яка 

фiзична особа, яка має повну цивiльну 

дiєздатнiсть i не є Ревiзором Товариства. 

Рiшення про утворення та лiквiдацiю 

виконавчого органу приймається виключно 

загальними зборами Товариства. Обрання та 

припинення повноважень Генерального 

Директора, змiна його компетенцiї 

здiйснюється загальними зборами. 

Генеральний  Директор обирається без 

обмеження термiну, якщо iнше не буде 

прийнято загальними зборами.  

Всi рiшення Генерального Директора 

оформлюються у виглядi наказiв, якi повиннi 

зберiгатися у Товариствi. 

 

 

Примітки 
Виконавчий орган Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки 

такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

У зв'язку з тим, що в ПрАТ "ДГМ ГРУП" запроваджена посада 

ревiзора iснує "Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП". Iншi внутрiшнi 

документи, якi регулюють питання дiяльностi органiв управлiння 

Товариства та питання корпоративних вiдносин, вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

Копії 

докумен

тів 

надають

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 



зборах загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

ся на 

запит 

акціонер

а 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 



 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



нерезидента) 

1 Алимова Свiтлана Iванiвна (пряме 

володiння) 

д/н 56 

2 Полiшкевич  Василь Романович 

(пряме володiння) 

д/н 44 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

100 0 Станом на звiтну дату будь-якi 

обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Товариства вiдсутнi. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами Товариства є: Генеральний Директор та Ревiзор. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства:  

1) Обрання та припинення повноважень Генерального Директора, змiна його компетенцiї 

здiйснюється загальними зборами. 

Пiдстави припинення   повноважень  Генерального  Директора встановлюються 

законодавством,  цим Статутом, а також укладеним з ним контрактом. 

Повноваження  Генерального Директора припиняються за рiшенням загальних зборiв з 

одночасним прийняттям рiшення  про  призначення Генерального  Директора (особи, яка 

здiйснює повноваження Генерального Директора) або  особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме 

його повноваження. 

Повноваження Генерального Директора припиняються за рiшенням загальних зборiв у разi: 

-   його  бажання за умови письмового повiдомлення про це Товариства;  

-  неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;  

- набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв Генерального Директора;  

- смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

- визнання  незадовiльними результатiв його дiяльностi за пiдсумками звiту Генерального 

Директора.  

2) Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв строком на п'ять 

рокiв. Обрання та припинення повноважень Ревiзора, змiна його компетенцiї здiйснюється 

загальними зборами. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не наводиться у зв'язку з тим, що Емiтент є приватним 

акцiонерним товариством (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 

пропозицiю), а вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 (iз змiнами) до складу 

регулярної рiчної iнформацiї таких емiтентiв  вищезазначена iнформацiя не входить.  

 

 



9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Генерального Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї загальних зборiв.  Генеральний Директора вправi без довiреностi дiяти вiд iменi 

акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi 

товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками товариства. 

До компетенцiї Генерального Директора належить:  

1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства;  

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;  

3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;  

6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до 

нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники  виконавчого органу; 

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 

8)  розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством 

України та цим Статутом; 

9)  здiйснення iнших повноважень, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи 

Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

10)    визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 

11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 

12)    розгляд  матерiалiв  перевiрок  та  ревiзiй,  а  також  звiтiв  керiвникiв  фiлiй, 

представництв, iнших  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, 

прийняття рiшень за їх результатами; 

13) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно 

до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

  14) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх  проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної 

комiсiї на загальнi збори акцiонерiв; 

15) призначення реєстрацiйної  комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про  

проведення  загальних зборiв та мають право на  участь у загальних зборах вiдповiдно до цього 

Статуту та законодавства України; 

   17) обрання аудитора Товариства та визначення умов  договору, що  укладатиметься з ним,  

встановлення розмiру оплати його послуг; 

   18) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до законодавства 

України; 

Вiдповiдно до своєї компетенцiї  Генеральний Директор має право: 

- без  довiреностi  вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися 

майном та  коштами  Товариства  у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом; 

-дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як в 

Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi  Товариства договори    (угоди, контракти), 



вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); 

- керувати поточними справами Товариства; 

- затверджувати органiзацiйну структуру,  положення  про  структурнi  пiдроздiли, штатний 

розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв; 

- встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; 

- встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

- приймати рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; 

-видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для виконання працiвниками 

Товариства; 

- затверджувати iнструкцiї,  видавати  довiреностi  та iншi акти з питань дiяльностi 

Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; 

- вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, пiдписувати 

банкiвськi та платiжнi документи; 

- приймати  на  роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати 

працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та 

матерiального стимулювання; 

- виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 

- затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; 

-пiдписувати  Колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим 

представником трудового колективу; 

самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та 

конфiденцiйною iнформацiєю; 

- приймати рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з 

урахуванням вимог законодавства; 

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 

Ревiзор має право: 

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного 

виконання своїх функцiй; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, 

що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; 

- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх 

фактичну наявнiсть; 

-  вимагати скликання позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь  у разi 

виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та  виникнення загрози 

суттєвим iнтересам Товариства; 

-  вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 

-  бути присутнiм на загальних зборах та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу; 

-   вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; 

-   iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами. 

Ревiзор зобов'язаний : 

- перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; 

- дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка 

має обмежений доступ; 

-  не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з 

виконанням обов'язкiв Ревiзора;  

-  виконувати iншi обов'язки, передбаченi  законодавчими та нормативними документами. 

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку   денного   загальних   зборiв   та   

вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на 



загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу.  

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. Ревiзор вправi залучати до проведення  перевiрок (ревiзiй) експертiв з числа 

осiб, якi не перебувають на штатних посадах у Товариствi. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнша iнформацiя  

Управлiнський  персонал  Товариства несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не є фiнансовою 

звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора  щодо неї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з 

Iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи 

ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення 

 

До дати нашого звiту ми отримали частину Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, а саме: 

Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) за 2019 рiк (далi - Звiт про управлiння), який був 

складений та затверджений Генеральним Директором Товариства на пiдставi  вимог статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 (далi - Закон № 

3480-IV). Наша думка  щодо фiнансової звiтностi не поширюється на зазначений Звiт з 

управлiння i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цього звiту в цiлому. 

 

Ми не виявили неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 

рiк та не знайшли суттєвої невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам законодавства щодо 

порядку його складання та подання. В свiтлi знань i розумiння бiзнесу та внутрiшнього 

контролю Товариства, отриманих в ходi аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних 

тверджень  у Звiтi про управлiння. Нами не встановленi суттєвi викривлення у Звiтi про 

управлiння. 

 

Що стосується Звiту про корпоративне управлiння, який Товариство включило до складу Звiту 

про управлiння, то у вiдповiдностi з вимогами ст.40-1 Закону № 3480-IV ми перевiрили 

iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4  та  5-9 частини Звiту про корпоративне управлiння. 

Iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог 

пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка була включена  до складу 

Рiчного звiту з управлiння Товариства станом на 31.12.2019 року, була пiдготовлена у 

вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 401, така iнформацiя не мiстить суттєвих розбiжностей з фiнансовою 

звiтнiстю Товариства. 

Iнформацiя, яку мiстить  Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку 

йде мова у  пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Алимова Свiтлана Iванiвна 56 56 56 0 

Полiшкевич  Василь Романович 44 44 44 0 

Усього 100 100 100 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

100 10,00 Вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства: 

Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи право:  

       Брати участь i голосувати на Загальних зборах 

акцiонерiв  Товариства особисто чи через свого (своїх) 

представникiв, а також брати участь в управлiннi  

Товариством в порядку, передбаченому Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства; 

      Брати участь у розподiлi прибутку та одержувати 

пропорцiйно кiлькостi акцiй, що йому належать, частку 

чистого прибутку (дивiденди)  в нацiональнiй валютi 

України. 

      Одержувати iнформацiю про господарську 

дiяльнiсть Товариства у порядку, встановленому 

законодавством України та Статутом, на письмову 

вимогу отримувати вiд Товариства для ознайомлення 

рiчнi баланси, звiти про дiяльнiсть Товариства, 

протоколи загальних зборiв, та iншi документи, 

передбаченi ст.15  Статуту; 

      Обирати i бути обраним до органiв управлiння 

Товариства; 

       Користуватися переважним правом на 

придбання акцiй, що додатково розмiщуються, у 

порядку, встановленому законодавством та Статутом; 

       Користуватися переважним правом на 

придбання акцiй, що пропонуються їх власниками до 

вiдчуження   третiм особам; 

      У разi лiквiдацiї Товариства отримати частину 

його майна або вартiсть частини майна Товариства, 

пропорцiйну розмiру вартостi належних акцiонеру 

акцiй у статутному капiталу Товариства; 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного  питання  на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру 

ВIДСУТНI 



можуть мати й iншi  права, передбаченi  чинним  

законодавством.  

Переважним правом акцiонерiв при додатковiй емiсiї 

акцiй визнається право акцiонера   - власника простих 

акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi 

акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй 

у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

        Акцiонери зобов'язанi:  

         дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

         виконувати рiшення загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства;  

         виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю;  

         оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  

        не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  

        нести iншi обов'язки, встановленi Статутом та 

чинним законодавством України.  

 Вимоги статей 65, 65-2, 65-3 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" не поширюються на 

Товариство. 

 

Примітки: 

д/н 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.07.2011 60/04/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000125488 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 100 1 000 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення 

акцiй Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. 

У 2018 роцi у зв'язку зi змiною найменування емiтента Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 60/04/1/11, дата реєстрацiї 07.07.2011р., дата видачi 25.06.2018р. Свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй вiд 07 липня 2011 року реєстрацiйний № 60/04/1/11, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.  

 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Полiшкевич  Василь Романович 44 44 44 0 

Алимова Свiтлана Iванiвна 56 56 56 0 

Усього 100 100 100 0 

 

 

 

9. 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 

07.07.2011 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000125488 д/н Вiдповiдно до ст.7 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Товариства передбачено 

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi. 

Вiдповiдно до 

Статуту Товариства: 

протягом двох 

мiсяцiв з дня 

отримання 

Товариством 

повiдомлення  

акцiонера про намiр 

вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 

 

 

 

 

 

 



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

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

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

07.07.2011 60/04/1/11 UA4000125488 100 1 000 100 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 100 шт., що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо права голосу за акцiями Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 10 000 000 0 20 000 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

100 000 0 200 000 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 6 756 651,32 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

11.04.2020  19.04.2019  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

19.05.2020  24.05.2019  

Спосіб виплати дивідендів Безпосереднь

о акцiонерам 

д/н  

Безосередньо 

акцiонерам 

д/н 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  05.02.2019, 

250 000 

 

07.02.2019, 

750 000 

 

13.02.2019, 

320 250 

 

18.02.2019, 

467 500 

 

04.03.2019, 

430 100 

 

26.03.2019, 

46 750 

 

03.04.2019, 

38 335 

 

18.04.2019, 

196 350 

 

26.04.2019, 

 



184 195 

 

06.05.2019, 

336 600 

 

23.05.2019, 

14 399 

 

04.06.2019, 

240 000,47 

 

20.06.2019, 

100 045 

 

03.07.2019, 

25 000 

 

08.07.2019, 

350 625 

 

26.07.2019, 

15 000 

 

30.07.2019, 

2 035 495 

 

02.08.2019, 

20 000 

 

21.08.2019, 

302 731,85 

 

18.09.2019, 

15 000 

 

19.09.2019, 

30 000 

 

23.09.2019, 

35 000 

 

30.09.2019, 

402 050 

 

16.10.2019, 

51 425 

 

04.12.2019, 

28 050 

 

18.12.2019, 

46 750 

 

27.12.2019, 

25 000 



Опис По виплатi дивiдендiв у звiтному перiодi:  

19.04.2019 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 

1) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2018 року, про 

встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв - 24.05.2019 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 

виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 20 000 000,00 грн. (з розрахунку 

200000,00 грн. на одну акцiю). Строк виплати дивiдендiв з 01.06.2019 р. по 

18.10.2019 р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  Порядок 

виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi шляхом 

переказу Товариством коштiв на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi 

рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, 

зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо 

перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про 

банкiвський рахунок). 

Сума виплачених у звiтному перiодi дивiдендiв - 6 756 651,32 грн. Це сума з 

виплати заборгованостi по нарахованим дивiдендам за пiдсумками 2017 та 2018  

рокiв. У звiтному перiодi дивiденди за пiдсумками дiяльностi в 2018 роцi не 

виплаченi в повному обсязi з причини вiдсутностi обiгових коштiв, оскiльки 

наявнi обiговi кошти були направленi на забезпечення виробничого процесу, 

виплату заробiтної плати, сплату податкiв. На дату складання цього звiту 

Товариством виплачена заборгованiсть за нарахованими за пiдсумками 2018 року 

дивiдендами  у розмiрi 5 436 401,32 грн., погашення всiєї суми заборгованостi за 

виплатою дивiдендiв планується здiйснити до 31.12.2020 року. 

По виплатi дивiдендiв за результатами звiтного перiоду:  

Станом на дату розкриття цiєї рiчної iнформацiї вже вiдбулися рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв. 11.04.2020 року рiчними загальним зборами акцiонерiв 

Товариства (Протокол №  1) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, про 

встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв - 19.05.2020 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 

виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 10000000,00 грн. (з розрахунку 

100000,00 грн. на одну акцiю). Строк виплати дивiдендiв з 03.06.2020 р. по 

10.10.2020 р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  Порядок 

виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi шляхом 

переказу Товариством коштiв на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi 

рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, 

зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо 

перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про 

банкiвський рахунок). 

Враховуючи на те, що строк виплати дивiдендiв починається з 03.06.2020 р., 

станом на дату розкриття цiєї рiчної iнформацiї Товариством ще не 

виплачувалися дивiденди за пiдсумками 2019 року, тому в таблицi  не зазначена  

сума виплачених дивiдендiв та дата перерахування дивiдендiв безпосередньо 

акцiонерам. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

на початок 

періоду 

на 

кінець 



періоду періоду періоду 

1. Виробничого призначення: 14 332 15 600 0 0 14 332 15 600 

  будівлі та споруди 549 479 0 0 549 479 

  машини та обладнання 7 046 9 170 0 0 7 046 9 170 

  транспортні засоби 4 064 3 138 0 0 4 064 3 138 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 673 2 813 0 0 2 673 2 813 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 14 332 15 600 0 0 14 332 15 600 

Опис 

Ступiнь зносу основних засобiв - 32 %, Ступiнь використання основних 

засобiв -9,1%. Строки та умови користування основними засобами (за 

основними групами): термiни та умови використання основних засобiв 

визначаються по кожному об'єкту основних засобiв при введеннi його в 

експлуатацiю комiсiєю, визначеною наказом про облiкову полiтику. 

Строки корисного використання об'єктiв ОЗ встановленi згiдно ст.138 

Податкового Кодексу України, а саме: земельнi дiлянки - безстроково , 

будiвлi-20 рокiв, споруди -15 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, 

транспортнi засоби - 5 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 4 

роки, iншi основнi засоби -12 рокiв. Умови користування основними 

засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по 

технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть 

основних засобiв - 22913 тис.грн., сума нарахованого зносу - 7313 

тис.грн. Частина основних засобiв (будiвля, машини та обладнання, 

транспортнi засоби) перебувають в заставi , як покриття вiдповiдно до 

Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй.  Протягом 

звiтного перiоду  вiдбулися суттєвi змiни у вартостi основних засобiв. 

Такi суттєвi змiни зумовленi придбанням машин та обладання (новi 

верстати iмпортного виробництва). 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

134 819 116 700 

Статутний капітал (тис.грн) 1 1 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 1 

Опис У звiтному та попередньому перiодах розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався 

вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485, з 

урахуванням Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 

1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося 

за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi 

зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i забезпечення. Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 

становить 134818 тис.грн. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi (134819 тис.грн.) бiльше 



скоригованого статутного капiталу (1 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 13 183 X X 

у тому числі:  

В рамках дiї Ген.догов.на здiйсн. 

Кред.опер.№01-Д4-КБ/182 

вiд22.09.17 та №01/Д4-КБ/244 вiд 

12.02.18, 

13.07.2018 7 058 18 31.12.2021 

Кредитний договiр №010/Д4-КБ/435 

вiд 10.05.2019 р. 

10.05.2019 6 125 19,9 03.05.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 872 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 36 915 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 52 970 X X 

Опис Станом на звiтну дату Емiтент має зобов'язань за кредитами 

банкiв 13183 тис.грн. (В рамках дiї Генерального договору на 

здiйснення кредитних операцiй  №01-Д4-КБ/182 вiд 

22.09.2017 р.та №01/Д4-КБ/244 вiд 12.02.2018 р. Кредитнi 

договори про "Корпоративний Iнвестицiйний кредит 

Невiдновлювальна кредитна лiнiя"; Кредитного договора 

№010/Д4-КБ/435 вiд 10.05.2019 р.). Емiтент не має зобов'язань 

за цiнними паперами (в т.ч. за облiгацiями, iпотечними 

цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, векселями та 

iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними 

паперами)). Емiтент не має  зобов'язань за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансова допомога на 

зворотнiй основi вiдсутня. Iншi зобов'язання складаються з: 

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги - 30586 тис.грн.;  розрахунки зi страхування - 203 

тис.грн.; розрахунки з оплати працi - 1376 тис.грн.; поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 4174 



тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками - 21 тис.грн.; поточнi забезпечення  - 532 тис.грн.; 

iншi поточнi зобов'язання - 23 тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи  30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiшення НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" Центральний депозитарiй - 

юридична особа, що функцiонує у 

формi публiчного акцiонерного 

товариства згiдно Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених Законом 

України "Про депозитарну систему 

України". Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР 

в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. НКЦПФР 

було зареєстровано поданi 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" Правила 

Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв: Рiшення НКЦПФР №2092 вiд 

01.10.2013.  

ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги 

з обслуговування випуску цiнних 

паперiв, надання реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м, Київ, вул. 



Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 73 

Вид діяльності   Провадження дiяльностi з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку 

Опис У звiтному роцi ДУ "АРIФРУ"  

надавала Товариству iнформацiйнi 

послуги з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку (Свiдоцтво про 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

реєстрацiйний номер DR/00001/APA), а 

також iнформацiйнi послуги з подання 

звiтностi до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

(Свiдоцтво про включення до Реєстру 

осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку реєстрацiйний номер 

DR/00002/ARM вiд 18.02.2019) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"СИНТЕЗ-АУДИТ-ФIНАНС" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071 

Місцезнаходження 69091, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, 

м. Запорiжжя, ВУЛИЦЯ 

НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, будинок 

60, квартира 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1372 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (061) 212-00-97 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис У звiтному роцi ПП "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФIНАНС" 

надавала  Товариству  послуги  з 

аудиторського огляду рiчної фiнансової 

звiтностi за 2018 звiтний рiк, а також 

надання висновку  щодо Звiту про 

корпоративне управлiння за 2018 рiк. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АЛАН-РЕЄСТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25582859 

Місцезнаходження 18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, 

м. Черкаси, ВУЛИЦЯ СМIЛЯНСЬКА, 

будинок 145 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 286574 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (0472) 65-13-82 

Факс (0472) 65-13-82 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис У звiтному роцi ТОВ "АЛАН-РЕЄСТР" 

надавало  Товариству  депозитарнi 

послуги  з обслуговування рахунку в 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА 

"ТАС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ № 569183 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2010 

Міжміський код та телефон (044) 536-00-20 

Факс (044) 536-00-21 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ 

ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБIВ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СГ "ТАС" 

надавало  Товариству  послуги  зi 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв вiдповiдно до 

зазначеної лiцензiї. Крiм того, у 

звiтному роцi ПрАТ "СГ "ТАС" 

надавало Товариству послуги з 

ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВIД 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ НА 



ТРАНСПОРТI вiдповiдно до лiцензiї 

АВ № 500444 вiд 19.05.2009, виданої 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20033533 

Місцезнаходження 01032, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 

будинок 70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 293975 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2014 

Міжміський код та телефон (044) 225 60 00 

Факс (044) 225 60 07 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, 

ПОВIТРЯНОГО, ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО 

ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), 

ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ)] 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "УНIКА" 

надавало  Товариству  послуги  зi 

страхування майна вiдповiдно до 

зазначеної лiцензiї. 

Крiм того, у звiтному роцi ПрАТ "СК 

"УНIКА" надавало Товариству послуги 

з СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО)  вiдповiдно до 

лiцензiї АЕ № 293990 вiд 07.08.2014, 

виданої Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг. 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДГМ  ГРУП" 
за ЄДРПОУ 20267355 

Територія Дніпропетровська область, Днiпропетровськ за КОАТУУ 1210100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво машин і устатковання для 

металургії 
за КВЕД 28.91 

Середня кількість працівників: 87 

Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 5, (056) 370-34-90 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 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 360 360 

    первісна вартість 1001 401 401 

    накопичена амортизація 1002 ( 41 ) ( 41 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 14 141 12 688 

Основні засоби 1010 14 332 15 600 

    первісна вартість 1011 19 867 22 913 

    знос 1012 ( 5 535 ) ( 7 313 ) 

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 1 208 1 330 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

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 

Усього за розділом I 1095 30 041 29 978 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 27 232 21 988 

Виробничі запаси 1101 21 299 20 061 

Незавершене виробництво 1102 5 818 1 812 

Готова продукція 1103 115 115 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 500 500 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 67 491 81 051 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 21 052 29 380 

    з бюджетом 1135 6 585 12 799 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 258 123 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 28 436 11 007 

Готівка 1166 2 6 

Рахунки в банках 1167 28 434 11 001 

Витрати майбутніх періодів 1170 529 410 

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 990 553 

Усього за розділом II 1195 153 073 157 811 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 183 114 187 789 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 1 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 116 699 134 818 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 116 700 134 819 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 11 448 7 058 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 11 448 7 058 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 6 125 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 20 969 30 586 

    розрахунками з бюджетом 1620 334 2 872 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 291 2 520 

    розрахунками зі страхування 1625 35 203 

    розрахунками з оплати праці 1630 176 1 376 

    одержаними авансами 1635 31 546 4 174 

    розрахунками з учасниками 1640 1 320 21 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 532 532 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 54 23 

Усього за розділом IІІ 1695 54 966 45 912 

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 183 114 187 789 

Примітки: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДГМ  ГРУП" за 2019 рiк розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою: 

http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety  

 

Керівник    Алимов Геннадiй Iванович 

 

Головний бухгалтер   Бруцька Наталя Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДГМ  ГРУП" 
за ЄДРПОУ 20267355 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 208 659 224 800 

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 ( 145 273 ) ( 152 160 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 63 386 72 640 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 17 196 17 251 

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 ( 22 867 ) ( 19 425 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 846 ) ( 10 189 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 19 823 ) ( 16 806 ) 

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 34 046 43 471 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 123 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 6 693 3 452 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 802 ) ( 642 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 6 826 ) ( 10 457 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 29 234 35 824 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 262 -6 448 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 23 972 29 376 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 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 23 972 29 376 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 126 704 147 192 

Витрати на оплату праці 2505 22 327 15 770 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 008 2 962 

Амортизація 2515 1 778 1 681 

Інші операційні витрати 2520 27 333 43 699 

Разом 2550 182 150 211 304 

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 100 100 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 239 720,000000 293 760,00000



0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДГМ  ГРУП" за 2019 рiк розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою: 

http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety  

 

Керівник    Алимов Геннадiй Iванович 

 

Головний бухгалтер   Бруцька Наталя Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДГМ  ГРУП" 
за ЄДРПОУ 20267355 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 191 476 218 711 

Повернення податків і зборів 3005 11 128 11 554 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 11 128 11 554 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 77 391 

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 0 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 178 511 ) ( 192 398 ) 

Праці 3105 ( 17 818 ) ( 13 382 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 024 ) ( 3 170 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 771 ) ( 10 586 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 033 ) ( 7 490 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 738 ) ( 3 096 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5 443 11 120 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 3 169 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 169 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 78 363 12 844 

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 ( 75 621 ) ( 3 681 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 6 757 ) ( 3 898 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 802 ) ( 642 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -8 817 4 623 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -17 429 15 743 

Залишок коштів на початок року 3405 28 436 12 693 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 11 007 28 436 

Примітки: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДГМ  ГРУП" за 2019 рiк розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою: 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ  

ГРУП" 
за ЄДРПОУ 20267355 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 0 0 0 116 699 0 0 116 700 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -16 0 0 -16 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 0 0 0 116 683 0 0 116 684 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 23 972 0 0 23 972 

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 -5 837 0 0 -5 837 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



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 18 135 0 0 18 135 

Залишок на кінець року  4300 1 0 0 0 134 818 0 0 134 819 

Примітки: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ  ГРУП" за 2019 рiк розмiщено на власному 

вебсайтi Емiтента за адресою: http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety 

 

Керівник    Алимов Геннадiй Iванович 

 

Головний бухгалтер   Бруцька Наталя Василiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Коди 

Дата (рiк, мiсяць,число) 2019 12 31 

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" за ЄДРПОУ 20267355 

Територiя ДНIПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ 1210100000 

Орган державного управлiння за СПОДУ 

Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економiчної дiяльностi Виробництво машин i устатковання для металургiї за КВЕД 28.91 

Одиниця вимiру: тис.грн. 

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

за 2019 рiк 

Форма №5 Код за ДКУД 1801008 

I. Нематерiальнi активи 

Залишок на Переоцiнка Нарахо- Втрати Iншi змiни за Залишок на 

початок року (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року 

Групи Код Надiйшло уцiнка -) амортиза- шення 

нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рiк 

корисностi первiсної накопи- первiсна накопи- 

активiв ка (пере- чена (переоцi- ченої (переоцi- чена за рiк (перео- ченої (перео- чена 

оцiнена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- цiненої) аморти- цiнена) аморти- 

вартiсть зацiя вартостї зацiї вартiсть зацiя вартостi зацiї вартiсть зацiя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 010 - - - - - - - - - - - - - 

природними ресурсами 

Права користування 020 - - - - - - - - - - - - - 

майном 

Права на комерцiйнi 030 - - - - - - - - - - - - - 

позначення 

Права на об'єкти 040 - - - - - - - - - - - - - 

промислової власностi 

Авторське право та 050 - - - - - - - - - - - - - 

сумiжнi з ним права 

060 - - - - - - - - - - - - - 

Iншi нематерiальнi активи 070 401 41 - - - - - - - - - 401 41 

Разом 080 401 41 - - - - - - - - - 401 41 

Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - - 

Iз рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права 

власностi (081) - 

вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) - 

вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) - 

Iз рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань 

(084) - 

Iз рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує 

обмеження права власностi (085) - 

II. Основнi засоби 

Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Iншi змiни Залишок на у тому 

числi 

Групи Код початок року шло (дооцiнка +, вано вiд за рiк кiнець року одержанi за фiнан- 

переданi в опера- 



основних ряд- за рiк уцiнка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду 

засобiв ка первiсна первiс- первiсна тизацiї шення первiс- первiсна первiсна знос первiсна знос 

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (перео- 

оцiнена) реоцi- оцiнена) ностi реоцi- оцiнена) цiнена) цiнена) 

вартiсть неної) вартiсть неної) вартiсть вартiсть вартiсть 

вартостi варто- 

стi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Iнвестицiйна 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

нерухомiсть 

Капiтальнi витрати на 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

полiпшення земель 

Будинки, споруди та 120 1182 633 - - - - - 70 - - - 1182 703 - - - - 

передавальнi пристрої 

Машини та обладнання 130 7091 45 2800 - - - - 676 - - - 9891 721 - - - - 

Транспортнi засоби 140 6453 2389 - - - - - 926 - - - 6453 3315 - - - - 

Iнструменти, прилади, 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

iнвентар (меблi) 

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Iншi основнi засоби 180 5141 2468 246 - - - - 106 - - - 5387 2574 - - - - 

Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Малоцiннi необоротнi 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

матерiальнi активи 

Тимчасовi (нетитульнi) 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

споруди 

Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Iншi необоротнi 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

матерiальнi активи 

Разом 260 19867 5535 3046 - - - - 1778 - - - 22913 7313 - - - - 

Iз рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним 

законодавством обмеження права власностi (261) - 

вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) - 

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо) (263) - 

первiсна (переоцiнена ) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) - 

основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) - 

Iз рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) - 

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) - 

Iз рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування 

(266) - 

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) - 

Iз рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi 

(268) - 

Iз рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю 

(269) - 

III. Капiтальнi iнвестицiї 

Найменування показника Код За рiк На кiнець 



рядка року 

1 2 3 4 

Капiтальне будiвництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 3046 12688 

Придбання (виготовлення) iнших 300 - - 

необоротних матерiальних активiв 

Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - - 

Придбання (вирощуваня) довгострокових бiологiчних активiв 320 - - 

Iншi 330 - - 

Разом 340 3046 12688 

Iз рядка 340 графа 3 капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) - 

фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) - 

IV. Фiнансовi iнвестицiї 

Найменування показника Код За рiк На кiнець року 

рядка довгостроковi поточнi 

1 2 3 4 5 

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом 

участi в капiталi в: 

асоцiйованi пiдприємства 350 - 1330 - 

дочiрнi пiдприємства 360 - - - 

спiльну дiяльнiсть 370 - - - 

Б. Iншi Фiнансовi iнвестицiї в: 

частки i паї у статутному капiталi 380 - - - 

iнших пiдприємств 

акцiї 390 - - - 

облiгацiї 400 - - - 

iншi 410 - - - 

Разом (розд.А + розд.Б) 420 - 1330 - 

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

вiдображенi: 

за собiвартiстю (421) - 

за справедливою вартiстю (422) - 

за амортизованою собiвартiстю (423) - 

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

вiдображенi: 

за собiвартiстю (424) - 

за справедливою вартiстю (425) - 

за амортизованою собiвартiстю (426) - 

 

V. Доходи i витрати 

Найменування показника Код Доходи Витрати 

рядка 

1 2 3 4 

А. Iншi операцiйнi доходи i витрати 

Операцiйна оренда активiв 440 - - 

Операцiйна курсова рiзниця 450 - - 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - - 

Штрафи, пенi, неустойки 470 - - 

Утримання об'єктiв житлово-комунального 480 - - 

i соцiально-культурного призначення 

Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 17196 19823 



у тому числi: вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 X - 

непродуктивнi витрати i втрати 492 X - 

Б. Доходи i витрати вiд участi в 

капiталi за iнвестицiями в: 

асоцiйованi пiдприємства 500 123 - 

дочiрнi пiдприємства 510 - - 

спiльну дiяльнiсть 520 - - 

В. Iншi фiнансовi доходи i витрати 

Дивiденди 530 - x 

Проценти 540 x 4802 

Фiнансова оренда активiв 550 - - 

Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 - - 

Г. Iншi доходи i витрати 

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - - 

Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - - 

Результат оцiнки корисностi 590 - - 

Неоперацiйна курсова рiзниця 600 6693 6826 

Безоплатно одержанi активи 610 - x 

Списання необоротних активiв 620 x - 

Iншi доходи i витрати 630 - - 

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) - 

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг ) за товарообмiнними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - % 

Iз рядкiв 540-560 гр. 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi активiв (633) - 

VI. Грошовi кошти 

Найменування показника Код На кiнець року 

рядка 

1 2 3 

Готiвка 640 6 

Поточний рахунок у банку 650 11001 

Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 - 

Грошовi кошти в дорозi 670 - 

Еквiваленти грошових коштiв 680 - 

Разом 690 11007 

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Грошовi кошти, використання яких 

обмежено (691) - 

VII. Забезпечення i резерви 

Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува- 

Види забезпечень Код Залишок у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок 

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець 

року (створено) вiдрахуван- звiтному iншою стороною, року 

ня роцi що врахована 

при оцiнцi за- 

безпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - - - 

пенсiйне забезпечення 

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - - - 

гарантiйних зобов'язань 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - - 



Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - - - - 

зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 

760 - - - - - - - 

770 - - - - - - - 

Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - - 

Разом 780 - - - - - - - 

VIII.Запаси 

Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк 

Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої 

року вартостi реалiзацiї * уцiнка 

1 2 3 4 5 

Сировина i матерiали 800 18041 - - 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810 - - - 

вироби 

Паливо 820 145 - - 

Тара i тарнi матерiали 830 - - - 

Будiвельнi матерiали 840 1535 - - 

Запаснi частини 850 197 - - 

Матерiали сiльськогосподарського 860 - - - 

призначення 

Поточнi бiологiчнi активи 870 - - - 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 143 - - 

Незавершене виробництво 890 1812 - - 

Готова продукцiя 900 115 - - 

Товари 910 - - - 

Разом 920 21988 - - 

Iз рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: 

вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) - 

переданих у переробку (922) - 

оформлених в заставу (923) - 

переданих на комiсiю (924) - 

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) - 

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) запаси, призначенi для продажу (926) - 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". 

IX. Дебiторська заборгованiсть 

Код Всього на у т.ч. за строками непогашення 

Найменування показника рядка кiнець року 

до 12 мiсяцiв вiд 12 до вiд 18 до 

18 мiсяцiв 36 мiсяцiв 

1 2 3 4 5 6 

Дебiторська заборгованiсть за 940 81051 81051 - - 

товари, роботи, послуги 

Iнша поточна дебiторська 950 - - - - 

заборгованiсть 

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) - 

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) - 

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 

Найменування показника Код Сума 

рядка 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 - 



Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 - 

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980 - 

якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будiвельнi контракти 

Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 - 

Заборгованiсть на кiнець звiтного року: 

валова замовникiв 1120 - 

валова замовникам 1130 - 

з авансiв отриманих 1140 - 

Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 - 

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 - 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 5262 

Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 - 

на кiнець звiтного року 1225 - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230 - 

на кiнець звiтного року 1235 - 

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 5262 

у тому числi: 

поточний податок на прибуток 1241 5262 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 - 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 - 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 - 

у тому числi: 

поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 - 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 - 

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань 

Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звiтний рiк 1300 1778 

Використано за рiк - усього 1310 - 

в тому числi на: 

будiвництво об'єктiв 1311 - 

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 - 

з них машини та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 - 

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 - 

1316 - 

1317 - 

XIV. Бiологiчнi активи 

Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю 

залишок на початок вибуло за рiк нарахо- втрати вигоди залишок на кiнець залишок 

Групи Код року надiйшло вано вiд змен- вiд року на надiйшло змiни вибуло залишок 



бiологiчних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсна накопи- аморти- шення вiднов- первiсна 

накопи- початок за рiк вартостi за рiк на кiнець 

активiв ка вартiсть чена вартiсть чена зацiї корис- лення вартiсть чена року за рiк року 

амор- амор- за рiк ностi корис- амор- 

тизацiя тизацiя ностi тизацiя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостроковi бiологiчнi 

активи - усього 

в тому числi: 1410 - - - - - - - - - - - - - - - 

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 

багаторiчнi насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 

1414 - - - - - - - - - - - - - - - 

iншi довгостроковi 

бiологiчнi активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - 

Поточнi бiологiчнi активи - 

усього 

в тому числi: 1420 - х - - х х - - - х - - - - - 

тварини на вирощуваннi 

та вiдгодiвлi 1421 - х - - х х - - - х - - - - - 

бiологiчнi активи в станi 

бiологiчних перетворень 

(крiм тварин на 

вирощуваннi та вiдгодiвлi) 1422 - х - - х х - - - х - - - - - 

1423 - х - - х х - - - х - - - - - 

iншi поточнi бiологiчнi 

активи 1424 - х - - х х - - - х - - - - - 

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - 

Iз рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового 

фiнансування (1431) - 

Iз рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, 

первiсна вартiсть (1432) - 

поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, 

утрачених унаслiдок надзвичайних подiй 

Iз рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують 

передбаченi (1433) - 

законодавством обмеження права власностi 

ХV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї 

та додаткових бiологiчних активiв 

Вартiсть Витрати, по- Результат вiд Фiнансовий результат 

Найменування показника Код первiсного в'язанi з первiсного визнання (прибуток +, збиток -) вiд 

рядка визнання бiологiчними Уцiнка Виручка вiд Собiвартiсть первiсного 

перетворен- дохiд витрати реалiзацiї реалiзацiї реалiзацiї визнання та 

нями реалiзацiї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи 

рослинництва - усього 1500 - - - ( - ) - - - - - 

у тому числi: 

зерновi i зернобобовi 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

з них: 

пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 



соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

рiпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

цукровi буряки (фабричнi) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

плоди (зернятковi, кiсточковi) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

iнша продукцiя рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

додатковi бiологiчнi активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи 

тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

у тому числi: 

прирiст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

з нього: 

великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

iнша продукцiя тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

додатковi бiологiчнi активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

продукцiя рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

Сiльськогосподарська продукцiя та 

додатковi бiологiчнi активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

Керiвник Алимов Геннадiй Iванович 

Головний бухгалтер Бруцька Наталя Василiвна 

 

ДОДАТОК ДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

"Iнформацiя за сегментами" 

за 2019 рiк 

Форма № 6 Код за ДКУД 1801009 

I. Показники прiоритетних звiтних господарський сегментiв 

(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий) 

Код Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi Усього 

Найменування показника ряд- статтi 

ка Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Доходи звiтних сегментiв: 

Доходи вiд операцiйної 

дiяльностi звiтних сегментiв 010 - - 225855 242051 - - - - - - - - - - 225855 242051 

з них: 011 - - 208659 224800 - - - - - - - - - - 208659 224800 

доходи вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг): 

зовнiшнiм покупцям 

iншим звiтним сегментам 012 - - - - - - - - - - - - - - - - 

iншi операцiйнi доходи 013 - - 17196 17251 - - - - - - - - - - 17196 17251 

Фiнансовi доходи звiтних 

сегментiв 020 - - 123 - - - - - - - - - - - 123 - 

з них: 



доходи вiд участi в капiталi, 

якi безпосередньо стосуються 

звiтного сегмента 021 - - 123 - - - - - - - - - - - 123 - 

iншi фiнансовi доходи 022 - - - - - - - - - - - - - - - - 

iншi доходи 030 - - 6693 3452 - - - - - - - - - - 6693 3452 

Усього доходiв звiтних 

сегментiв 040 - - 232671 245503 - - - - - - - - - - 232671 245503 

Нерозподiленi доходи 050 х х х х х х х х х х х х - - - - 

з них: 

доходи вiд операцiйної 

дiяльностi 051 х х х х х х х х х х х х - - - - 

фiнансовi доходи 052 х х х х х х х х х х х х - - - - 

Вирахування доходiв вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) iншим звiтним 

сегментам 060 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього доходiв пiдприємства 

(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 - - 232671 245503 - - - - - - - - - - 232671 245503 

2. Витрати звiтних сегментiв: 

Витрати операцiйної дiяльностi 080 - - 145273 152160 - - - - - - - - - - 145273 152160 

з них: 

собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг): 

зовнiшнiм покупцям 081 - - 145273 152160 - - - - - - - - - - 145273 152160 

iншим звiтним сегментам 082 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Адмiнiстративнi витрати 090 - - 22867 19425 - - - - - - - - - - 22867 19425 

Витрати на збут 100 - - 3846 10189 - - - - - - - - - - 3846 10189 

Iншi операцiйнi витрати 110 - - 19823 16806 - - - - - - - - - - 19823 16806 

Фiнансовi витрати звiтних 

сегментiв 120 - - 4802 642 - - - - - - - - - - 4802 642 

з них: 

втрати вiд участi в капiталi, 

якi безпосередньо можна 

вiднести до звiтного сегмента 121 - - - - - - - - - - - - - - - - 

сплата вiдсоткiв по кредитам 122 - - 4802 642 - - - - - - - - - - 4802 642 

Iншi витрати 130 - - 6826 10457 - - - - - - - - - - 6826 10457 

Усього витрат звiтних 140 - - 203437 209679 - - - - - - - - - - 203437 209679 

сегментiв 

Нерозподiленi витрати 150 х х х х х х х х х х х х 5262 6448 5262 6448 

з них: 

адмiнiстративнi, збутовi та 

iншi витрати операцiйної 

дiяльностi, не розподiленi на 

звiтнi сегменти 151 х х х х х х х х х х х х - - - - 

фiнансовi витрати 152 х х х х х х х х х х х х - - - - 

податок на прибуток 154 х х х х х х х х х х х х 5262 6448 5262 6448 

Вирахування собiвартостi 

реалiзованої продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) iншим звiтним 

сегментам 160 - - - - - - - - - - - - - - - - 



Усього витрат пiдприємства 

(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 - - 203437 209679 - - - - - - - - 5262 6448 208699 216127 

3. Фiнансовий результат 

дiяльностi сегмента 

(р. 040 - р. 140) 180 - - 29234 35824 - - - - - - - - - - 29234 35824 

4. Фiнансовий результат 

дiяльностi пiдприємства 

(р. 070 - р. 170) 190 - - 29234 35824 - - - - - - - - -5262 -6448 23972 29376 

5. Активи звiтних сегментiв 200 - - 187789 183114 - - - - - - - - - - 187789 183114 

з них: 

201 - - 187789 183114 - - - - - - - - - - 187789 183114 

202 - - - - - - - - - - - - - - - - 

203 - - - - - - - - - - - - - - - - 

204 - - - - - - - - - - - - - - - - 

205 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Нерозподiленi активи 220 х х х х х х х х х х х х - - - - 

з них: 

221 х х х х х х х х х х х х - - - - 

222 х х х х х х х х х х х х - - - - 

223 х х х х х х х х х х х х - - - - 

224 х х х х х х х х х х х х - - - - 

Усього активiв пiдприємства 230 - - 187789 183114 - - - - - - - - - - 187789 183114 

6. Зобов'язання звiтних 

сегментiв 240 - - 52970 66414 - - - - - - - - - - 52970 66414 

з них: 

1595 241 - - 13183 11448 - - - - - - - - - - 13183 11448 

1695 242 - - 39787 54966 - - - - - - - - - - 39787 54966 

243 - - - - - - - - - - - - - - - - 

244 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Нерозподiленi зобов'язання 260 х х х х х х х х х х х х - - - - 

з них: 

261 х х х х х х х х х х х х - - - - 

262 х х х х х х х х х х х х - - - - 

263 х х х х х х х х х х х х - - - - 

264 х х х х х х х х х х х х - - - - 

Усього зобов'язань пiдприєм- 

ства (р. 240 + р. 260) 270 - - 52970 66414 - - - - - - - - - - 52970 66414 

7. Капiтальнi iнвестицiї 280 - - 3046 13866 - - - - - - - - - - 3046 13866 

8. Амортизацiя необоротних 

активiв 290 - - 1778 1681 - - - - - - - - - - 1778 1681 

II. Показники за допомiжними звiтними господарський сегментами 

(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий) 

Найменування показника Код Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi Усього 

ряд- статтi 

ка Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) зовнiшнiм покупцям 300 - - 208659 224800 - - - - - - - - - - 208659 224800 



Балансова вартiсть активiв 

звiтних сегментiв 310 - - 187789 183114 - - - - - - - - - - 187789 183114 

Капiтальнi iнвестицiї 320 - - 3046 13866 - - - - - - - - - - 3046 13866 

330 - - - - - - - - - - - - - - - - 

340 - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Показники за допомiжними звiтними географiчними виробничий сегментами 

(виробничий, збутовий) 

Найменування показника Код Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi Усього 

ряд- статтi 

ка Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

Звiтний Мину- Звiтний Мину- 

рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк рiк лий рiк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) зовнiшнiм покупцям 350 - - 208659 224800 - - - - - - - - - - 208659 224800 

Балансова вартiсть активiв 

звiтних сегментiв 360 - - 187789 183114 - - - - - - - - - - 187789 183114 

Капiтальнi iнвестицiї 370 - - 3046 13866 - - - - - - - - - - 3046 13866 

380 - - - - - - - - - - - - - - - - 

390 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Керiвник Алимов Геннадiй Iванович 

Головний бухгалтер Бруцька Наталя Василiвна 

 

Примiтки та розкриття iнформацiї до фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

Приватне Акцiонерне Товариство "ДГМ ГРУП" 

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

Повне найменування емiтента: Приватне Акцiонерне Товариство "ДГМ ГРУП" (надалi по тексту 

- Товариство). 

Товариство є емiтентом простих iменних акцiй i має право здiйснювати емiсiю власних цiнних 

паперiв.  

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 20267355. 

Дата державної реєстрацiї: 20.01.1994 року. 

Мiсцезнаходження: Україна, 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Князя 

Володимира Великого буд.5 

Мiжмiський код, телефон та факс: +380562386963. 

Офiцiйний сайт Товариства: DHMGROUP.COM 

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду (осiб): 87. 

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та 

згiдно вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi - П(С)БО) 

ПрАТ "ДГМ ГРУП" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi. Товариством використовується автоматизована форма ведення 

бухгалтерського облiку за допомогою прикладного програмного забезпечення, вiдповiдно 

вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 

996-XIV вiд 16.07.1999р. iз змiнами та доповненнями. Пiд час ведення бухгалтерського облiку та 

пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення 

систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi.  

Метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї 

виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також 

отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв 

акцiонерiв та членiв трудового колективу. 



Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

             28.91 Виробництво машин та устаткування для металургiї 

Лiцензiй немає 

Основними видами дiяльностi Товариства у звiтному роцi були виробництво. Товариство також 

отримувало iншi операцiйнi доходи вiд: реалiзацiї запасiв, курсових рiзниць, вiд участi в 

капiталi, тощо. 

У звiтному перiодi Товариством проведено щорiчну iнвентаризацiю: 

- дебiторської заборгованостi станом на 01.11.2019р., згiдно наказу генерального 

директора  Товариства  вiд 29.10.2019р.; 

- основних засобiв, малоцiнних необоротних активiв, нематерiальних активiв та 

незавершених капiтальних iнвестицiй, грошових коштiв станом на 01.11.2019р. (за виключенням 

виставкових стендiв, меблi та iншої комп'ютерної технiки на пiдставi абз. п.10 розд.I Положення 

про iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 02.09.2014р. №879), згiдно наказу генерального директора Товариства  вiд 29.10.2019р.; 

- товарно-матерiальних цiнностей, готової продукцiї, незавершеного виробництва (запаси) 

станом на 01.11.2019р., згiдно наказу генерального директора Товариства вiд 29.11.2019р. 

ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху 

грошових коштiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалась також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства  не становить комерцiйної таємницi, крiм випадкiв, 

передбачених законодавством України.    

Основа та принципи облiку та складання фiнансової звiтностi 

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi нацiональних Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку в Українi (надалi - П(С)БО).  

Товариство забезпечує бухгалтерський облiк та формує фiнансову звiтнiсть з дотриманням 

таких принципiв: 

iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на 

їх виробництво та придбання; 

автономностi, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд 

власникiв, тому особисте майно i зобов'язання власникiв не вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi; 

безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань, виходячи з припущення, 

що дiяльнiсть Товариства триватиме далi; 

перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi на певнi перiоди з метою складання фiнансової 

звiтностi; 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату 

звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для 

отримання цих доходiв (при цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у 

момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей); 

повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та 

потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, що можуть вплинути на рiшення, якi приймаються 

користувачами на її основi; 

послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики, 

i, якщо вiдбулася змiна облiкової полiтики, вона повинна бути об?рунтована i розкрита у 

фiнансовiй звiтностi; 

обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, 



запобiгають заниженню оцiнки зобов'язань та витрат, i завищенню оцiнки активiв i доходiв; 

превалювання сутностi над формою, за яким операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а 

не лише виходячи з юридичної форми; 

єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй у 

фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. 

Якiснi характеристики фiнансової звiтностi 

- дохiдливiсть i зрозумiлiсть її користувачам за умови, що вони мають достатнi знання та 

заiнтересованi у сприйняттi цiєї iнформацiї; 

- достовiрнiсть (iнформацiя є достовiрною, якщо вона не мiстить помилок та перекручень, якi 

здатнi вплинути на рiшення користувачiв звiтностi); 

- доречнiсть (iнформацiя, яка впливає на прийняття рiшень користувачами, i дає змогу вчасно 

оцiнити минулi, теперiшнi та майбутнi подiї, пiдтвердити та скоригувати їхнi оцiнки, зробленi у 

минулому). 

Функцiональна валюта та валюта подання 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою 

Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до 

найближчої тисячi. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, затверджена до випуску 

керiвництвом Товариства 25 лютого 2019 року.  

Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається 2019 календарний рiк, 

тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року. 

Припущення щодо функцiонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та 

невизначеностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме 

невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних 

корпоративних клiєнтiв Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштiв. При цьому слiд 

зазначити, що на дiяльнiсть Товариства  впливають такi фактори:  

-  полiтичнi, фiнансовi та економiчнi фактори нестабiльностi в державi Україна, а також кризовi 

явища у свiтовiй економiцi, 

-  нестабiльнiсть правового поля, особливо у регуляторнiй сферi та оподаткуваннi, 

- досить високий рiвень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актiв щодо 

оподаткування контролюючими органами, а також вагомi санкцiї за несвоєчасне виконання 

платiжних зобов'язань у сферi оплати нарахованих податкiв. 

В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi фiнансово-господарськi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та здатнiсть Товариства обслуговувати i 

платити за своїми зобов'язаннями в мiру настання термiнiв їх погашення.  

Проте керiвництво впевнене, що не зважаючи на iснуючi ризики, Товариство зможе 

продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Також Товариство не має намiру i 

потреби лiквiдовуватись, або припиняти свою фiнансово-господарську дiяльнiсть. Планується в 

подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активiзацiї продажiв та розвитку 

нових напрямiв бiзнесу у рамках дозволених видiв дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить 

будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було 

неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби воно реалiзовувало свої 

активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони 

стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. 

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. На протязi звiтного 



перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною. 

Основним критерiєм вибору облiкової полiтики щодо класифiкацiї, оцiнки активiв, зобов'язань 

та власного капiталу встановлено норми П(С)БО в Українi. 

 Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися у випадках, якщо: 

- змiнюються статутнi вимоги Товариства; 

- змiнюються вимоги органу, який здiйснює функцiї з державного регулювання методологiї  

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; 

- змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй у 

бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi. 

Дохiд 

Дохiд визнається Товариством пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капiталу, за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв 

учасникiв (акцiонерiв), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.  

Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться способом вивченням 

виконаної роботи. Дохiд вiдображається за методом нарахування. 

Визначений дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не повинен коригуватись на 

величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої 

заборгованостi визнається витратами.  

Витрати 

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або 

збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком 

зменшення капiталу внаслiдок його вилучення, або розподiлу акцiонерами), за умови, що цi 

витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду 

одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо 

прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Витрати вiдображаються за методом нарахування. У виробництвi використовується простий 

метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi 

продукцiї.  

Податок на прибуток 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. 

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та 

вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi 

прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з 

об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в 

iншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що 

пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за 

рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату 

податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на 

прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються в балансi 

(звiтi про фiнансовий стан) окремими статтями необоротних активiв i довгострокових 

зобов'язань. 

У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання наводяться (у балансi) в сумi зазначених активiв i зобов'язань, що визначенi на 31 

грудня попереднього року без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.  

Основнi засоби 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у 

процесi виробничої дiяльностi або постачання готової продукцiї, товарiв, надання послуг, 

здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних 



функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). 

У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних 

засобiв, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою амортизацiї. 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 

збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  

Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище 

критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний 

дохiд) в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Амортизацiю основних засобiв Товариство розраховує за прямолiнiйним методом за яким рiчна 

сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного 

використання. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв вважається несуттєвою i рiвною 1 (одна) 

гривнi. 

Мiнiмальнi строки корисного використання та групи облiку основних засобiв: 

Група Найменування групи основних засобiв рокiв 

1 Земельнi дiлянки - 

3 Будiвлi 20 

3 Споруди 15 

3 Передавальнi пристрої 10 

4 Машини та обладнання 5 

 З них: електронно-обчислювальнi машини, машини для автоматичного оброблення 

iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними 

комп'ютернi програми, iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, 

джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, 

телефони (в тому числi стiльниковi)  мiкрофони i рацiї вартiсть яких перевищує 2500 гривень. 

5 Транспортнi засоби 5 

6 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 

9 Iншi основнi засоби 12 

10 Бiблiотечнi фонди - 

11 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 

12 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 5 

На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховується. Амортизацiя полiпшення орендованих 

основних засобiв здiйснюється протягом найменшого з двох строкiв: або строку оренди, або 

строку корисної експлуатацiї. 

Товариство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта 

суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу (не менш як на 10%). У разi 

переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи 

основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 

Активи, строк корисного використання яких бiльше одного року i вартiстю менше 6000,00 

гривень, в тому числi бiблiотечнi фонди, вiдносяться до складу малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв. Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок. У зв'язку iз змiною 

вартiсних ознак змiни в бухгалтерському облiку щодо основних засобiв, зарахованих на баланс в 

попереднiх перiодах, не проводились. 

Амортизацiю iнших необоротних матерiальних активiв Товариство нараховує за прямолiнiйним 

методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв 

нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi,  яка 

амортизується, та решта 50 вiдсоткiв вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв 

(списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.  

Такi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи i бiблiотечнi фонди, не пiдлягають переоцiнцi. 



Нематерiальнi активи 

Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований.  

У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних 

засобiв, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою амортизацiї та сумою 

будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По всiх об'єктах нематерiальних 

активiв встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Строк корисного використання 

(експлуатацiї) об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його 

використання.  

     Мiнiмальнi строки корисного використання та групи облiку нематерiальних активiв: 

Найменування групи нематерiальних активiв Строк дiї права користування 

 група 1 - права користування природними ресурсами (право   користування надрами, iншими 

ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне 

середовище); вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

 група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права 

постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування 

будiвлею, право на оренду примiщень тощо); вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

 група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi   марки (знаки для товарiв i 

послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

 група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, 

промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних 

мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї 

тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до 

правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв 

 група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних 

(бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як 2 роки 

 група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та 

iнших привiлеїв тощо) вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

Облiк вартостi нематерiального активу, яка амортизується, належить вести за кожним з об'єктiв, 

що входить до складу окремої групи. Якщо, вiдповiдно до правовстановлюючого документу, 

строк дiї права користування нематерiальним активом не встановлено, такий строк повинен 

становити 10 рокiв безперервної експлуатацiї, за умови, що його використання пов'язане з 

господарською дiяльнiстю пiдприємства. Нематерiальнi активи з невизначеним строком 

корисного використання амортизацiї не пiдлягають. 

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 

Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разi, якщо:  

-  економiчнi вигоди очiкується отримати вiд їх продажу, а не вiд їх використання за 

призначенням; 

-  вони готовi до продажу у їх теперiшньому станi; 

-  їх продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу; 

-  умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам продажу для подiбних активiв; 

-  здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть, зокрема якщо керiвництвом пiдприємства 

пiдготовлено вiдповiдний план або укладено твердий контракт про продаж, здiйснюється їх 

активна пропозицiя на ринку за цiною, що вiдповiдає справедливiй вартостi. 

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по 

найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат 



на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. 

Фiнансовi iнвестицiї: 

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 

собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних 

винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Якщо придбання фiнансової iнвестицiї 

здiйснюється шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою 

вартiстю цих активiв.  Дивiденди, вiдсотки, що пiдлягають отриманню за фiнансовими 

iнвестицiями, вiдображаються як фiнансовий дохiд iнвестора, крiм випадкiв, коли такi 

надходження не вiдповiдають критерiям визнання доходу, встановленим П(С)БО 15 "Дохiд". 

Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї 

справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за 

їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.  

Запаси 

Запаси - це активи Товариства, якi вiдповiдають таким критерiям: 

1) утримуються для продажу у звичайнiй господарськiй дiяльностi; 

2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або, 

3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг. 

Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, паливо, 

запаснi частини, незавершене виробництво, товари.  

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне найменування цiнностей (у розрiзi 

номенклатурних номерiв, замовлень, товарних актiв). Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за 

плату, визначається за собiвартiстю запасiв, яка складається з таких понесених пiдприємством 

фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати (в тому числi суми мита i зборiв 

нарахованих митними органами) повиннi включатися до первiсної вартостi конкретних 

найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi у разi, якщо можна достовiрно 

визначити суми таких витрат, якi безпосередньо вiдносяться до придбаних запасiв.  

Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших ) при придбанi Товариство 

здiйснює по фактичнiй собiвартостi.  

При вибуттi запасiв (вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому 

вибуттi) Товариством обрано метод оцiнки собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 

Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi 

умови використання, застосовується тiльки один метод. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 

виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного 

кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом 

строку їх фактичного використання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдносяться кошти на поточних рахунках в банках та 

короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми 

грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. 

Перерахунок iноземної валюти 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi  

по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, 

вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на 

звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний 

дохiд). 

Товариство використовувало такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки 

цiєї фiнансової звiтностi: 



Спiввiдношення валют Офiцiйний курс НБУ на 31.12.2019р. Офiцiйний курс НБУ на 

31.12.2018р. 

Гривень до 1 долара США 23,6862 27,6883 

Гривень до 1 євро 26,422 31,7141 

Гривень до 1 рубля Росiї 0,3816 0,3983 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 

первiсною вартiстю. 

Обчислення резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi. За цим методом величина резерву визначається на пiдставi аналiзу 

платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв 

вiдображається у складi iнших операцiйних витрат. 

Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним 

зменшенням суми резерву сумнiвних боргiв. У випадку недостатностi сум нарахованого резерву 

сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi 

витрати. Суми сплати ранiше списаної  безнадiйної  дебiторської заборгованостi  включаються 

до складу iнших операцiйних доходiв. 

Списання  безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованого резерву здiйснюється за 

рiшенням керiвництва на пiдставi подання документiв вiд керiвникiв пiдроздiлiв, якi iнiцiюють 

активнi операцiї Товариства та в подальшому супроводжують їх, та вiдомостей про стан 

заборгованостi вiд головного бухгалтера. Визначена на основi класифiкацiї дебiторської 

заборгованостi величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить залишок резерву 

сумнiвних боргiв на ту саму дату. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може 

бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть фiнансових i 

фiскальних органiв, а також авансовi платежi, переплату за податками i зборами, iншими 

платежами до бюджету, та вiдображається в балансi iз видiленням заборгованостi з податку на 

прибуток. Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних 

боргiв не передбачено 

Зобов'язання та забезпечення 

Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 

iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звiтного перiоду. Кредиторська заборгованiсть за основною 

дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором, i облiковується за сумою погашення.  

З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: довгостроковi; поточнi; 

непередбаченi зобов'язання; доходи майбутнiх перiодiв. 

Поточними  зобов'язаннями визнаються зобов'язання, якi будуть погашенi протягом 

операцiйного циклу Товариства або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, 

починаючи з дати балансу. 

Довгостроковими зобов'язаннями визнаються всi зобов'язання, якi не є поточними. 

Непередбаченi зобов'язання вiдображаються в облiку на позабалансових рахунках за облiковою 

оцiнкою.     

Забезпеченням вважаються зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату 

балансу. Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) 

операцiйних витрат в разi необхiдностi. Суми створених забезпечень визнаються витратами. 

Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi Товариства. 



Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно 

було створено.  

В Товариствi створюються забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення 

iнших витрат. 

Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.  

Власний капiтал 

Зареєстрований капiтал: 

Зареєстрований капiтал Товариства представлено у звiтi про фiнансовий стан (балансi) 

статутним капiталом, який вiдображає суми заявлених та повнiстю сплачених часток 

засновникiв (акцiонерiв).  

Капiтал у дооцiнках: 

Капiтал у дооцiнках вiдображає суми дооцiнки фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, а 

також суми збiльшення власного капiталу Товариства.  

Додатковий капiтал:  

В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума 

капiталу, який вкладено засновниками (акцiонерами) понад статутний капiтал, накопиченi 

курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового 

капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових 

рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях "Емiсiйний 

дохiд" та "Накопиченi курсовi рiзницi". До пiдсумку балансу включається загальна сума 

додаткового капiталу.  

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування  

Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за  

лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому 

вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що 

випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних 

виплат.  

Дивiденди 

 Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично 

об?рунтованою. Право на отримання частини прибутку (дивiдендiв) мають особи, якi є 

акцiонерами Товариства на дату прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Дивiденди по 

акцiях виплачуються пiсля ухвалення вiдповiдного рiшення, i в строк визначений Загальними 

зборами акцiонерiв. 

Звiтнiсть за сегментами 

Товариства видiляє та складає звiтнiсть за сегментами (господарський, виробничий).  

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язанi сторони - особи, стосунки мiж якими обумовлюють можливiсть однiєї сторони 

контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових i оперативних 

рiшень iншою стороною. Пов'язаними сторонами вважаються: 

-  пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб; 

-  пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над 

пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої 

фiзичної особи. 

Перелiк пов'язаних сторiн визначається Товариством враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму (превалювання сутностi над формою). 

До операцiй пов'язаних сторiн, зокрема, належать: 

-  придбання або продаж готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

-  придбання або продаж iнших активiв; 



-  операцiї за агентськими угодами; 

-  оренднi операцiї; 

-  операцiї за лiцензiйними угодами (передача об'єктiв промислової власностi тощо); 

-  фiнансовi операцiї; 

-  надання та отримання гарантiй та застав; 

-  операцiї з провiдним управлiнським персоналом та з його близькими членами родини.  

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI,  

ТА IНШЕ РОЗКРИТТЯ 

Нематерiальнi активи 

В балансi Товариства вiдображено нематерiальних активiв (права на об'єкти промислової 

власностi, авторське право та сумiжнi з ним права, iншi нематерiальнi активи, сайт в мережi 

Iнтернет), що забезпечують ведення загальної фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. 

Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. 

Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi нематерiальних активiв: 

Групи нематерiальних активiв На 01.01.2019р. Надiйшло за 2019р. Вибуло за 2019р.

 Нараховано амортизацiї за 2019р. На 31.12.2019р. 

 первiсна вартiсть накопичена амортизацiя  первiсна вартiсть накопичена 

амортизацiя  первiсна вартiсть накопичена амортизацiя 

Iншi нематерiальнi активи 401 41 - - - - 401 41 

Разом 401 41 - - - - 401 41 

Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв'язку з 

вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi 

активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi 

Товариством.   

Капiтальнi iнвестицiї 

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй  складається з цiни придбання сировини та 

матерiалiв, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат 

безпосередньо пов'язаних з придбанням капiтальних iнвестицiй.  

Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi капiтальних iнвестицiй: 

Найменування показника Змiни за 2019р. Вартiсть на 31.12.2019р. 

Капiтальне будiвництво - - 

Придбання (виготовлення) основних засобiв 3 046 12 688 

Придбання (виготовлення) iнших необоротних  - - 

матерiальних активiв   

Придбання (створення) нематерiальних активiв - - 

Разом 3 046 12 688 

Станом на звiтну дату капiтальнi iнвестицiї вiдображено за первiсною вартiстю (собiвартiстю 

придбання). 

 Основнi засоби: 

В балансi Товариства вiдображено вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують 

господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) 

вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. 

Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi основних засобiв: 

Групи основних засобiв Залишок на 01.01.2019р. Надiйшло  

за 2019р. Вибуло за 2019р. Нараховано амортизацiї за 2019р. Залишок на 31.12.2019р. 

 первiсна вартiсть знос  первiсна вартiсть знос  первiсна вартiсть

 знос 

Земельнi дiлянки         

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 182 633    70 1 182

 703 

Машини та обладнання 7 091 45 2 800   676 9 891 721 



Транспортнi засоби 6 453 2 389    926 6 453 3 315 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)         

Багаторiчнi насадження         

Iншi основнi фонди 5 141 2 468 246   106 5 387 2 574 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи         

Тимчасовi (нетитульнi) споруди         

Разом 19 867 5 535 3 046   1 778 22 913 7 313 

З них: залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо) вiдсутнi.; первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих 

основних засобiв складає 38 866 тис. грн. 

Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн 

щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво 

дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд 

їх справедливої вартостi. 

Основнi засоби, якi наданi у заставу та iпотеку банкiвськiй установi АТ "Райффайзен банк 

аваль", станом на 31.12.2019р. становлять  9 777 тис.грн. 

Фiнансовi iнвестицiї: 

Товариство в балансi не вiдображає змiну вартостi довгострокової фiнансової iнвестицiї. Станом 

на початок i кiнець звiтного року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.  

Запаси: 

Товариство вiдображає в балансi загальну вартiсть виробничих i товарних запасiв, запасiв 

незавершеного виробництва, готової продукцiї.  

Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi запасiв Товариства: 

Найменування показника Балансова вартiсть на 01.01.2019р. Балансова вартiсть на 

31.12.2019р.  

Сировина i матерiали 19944 18 041 

Паливо - 145 

Будiвельнi матерiали 1 143 1 535 

Запаснi частини 164 197 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 47 143 

Незавершене виробництво 5 818 1 812 

Готова продукцiя 115 115 

Разом 27 231 21 988 

На звiтну дату балансу запаси вiдображено за первiсною вартiстю, що є найменшою з оцiнок. 

Дебiторська заборгованiсть:  

В балансi Товариства вiдображено чисту вартiсть поточної дебiторської заборгованостi.  

Найменування показника На 01.01.2019р.        На 31.12.2019р.  у т. ч. за строками 

непогашення по групам: 

   до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiс. вiд 18 до 36 мiс. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 67 491 81 051 81 051 - - 

До складу iнших оборотних активiв входять суми податкового кредиту з ПДВ за, а саме: 

- на 01.01.2019р. - 990 тис.грн.; 

- на 31.12.2019р. - 553 тис.грн. 

Грошовi кошти: 

Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках в нацiональнiй та 

iноземнiй валютi.  Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами 

здiйснюється згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.  

Найменування грошових статей На 01.01.2019р. На 31.12.2019р. 

Поточний рахунок у банку  28 436 11 007 

Грошовi кошти в дорозi - - 

Основнi поточнi платежi по обслуговуванню своєї фiнансово-господарської дiяльностi 



Товариство здiйснює через свої поточнi грошовi рахунки АТ "Райффайзен банк аваль" (МФО 

380805). 

Зареєстрований капiтал: 

Зареєстрований капiтал представлений статутним капiталом, який вiдображено в балансi 

Товариства. Сума статутного капiталу складає 1 000,00 грн. (одна тисяча  грн. 00 коп.). Його 

подiлено на 100 (сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. (десять грн. 00 

коп.).  

Дата реєстрацiї випуску акцiй Товариства: 07.07.2011, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 

акцiй: 60/04/1/11. 

Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення 

капiталу, не передбаченi. 

Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу не має, додатковий випуск акцiй у звiтному 

перiодi не проводився. 

Найменування статтi Простi iменнi 

акцiї, штук Номiнальна вартiсть акцiй 

Залишок на початок дня 01.01.2019р. 100 10 

Випуск власних акцiй у звiтному роцi -   - 

Залишок на кiнець дня 31.12.2019р. 100 10 

Протягом звiтного року змiн в акцiонерному капiталi не було. Власниками акцiй Товариства на 

кiнець звiтного перiоду є одна юридична особа. 

Вiдповiдно до засад, визначених Нацiональним П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової 

звiтностi", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р.№ 73 акцiонернi 

товариства повиннi наводити у примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про кiлькiсть 

акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, та перелiк осiб, частки яких у 

статутному капiталi перевищують 5%.  

На виконання вимог цього нормативного акту Товариство наводить наступну iнформацiю 

станом на звiтну дату:  

- Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу акцiонерного 

товариства: 0 штук. 

 - Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5 %: 

№ п/п Акцiонер (назва юр.особи або прiзвище та iнiцiали фiз.особи)   Частка у 

статутному капiталi, % Кiлькiсть простих акцiй (шт.) 

1 Полiшкевич Василь Романович 44 44 

2 Алимова Свiтлана Iванiвна 56 56 

Резервний капiтал, нерозподiлений прибуток 

Найменування статей власного капiталу Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток 

Залишки на початок дня 01.01.2019р. - 116 699 

Збiльшення  за 2019р. - 18 119 

Залишки на кiнець дня 31.12.2019р. - 134 818 

Збiльшення нерозподiленого прибутку вiдбулося за рахунок: 

- нарахування чистого прибутку в розмiрi - 23 972 тис.грн.; 

- рiшення акцiонерiв про виплату за 2017 - 2018 роки, а саме: суми  нарахованих дивiдендiв в 

розмiрi - 5 853 тис.грн. 

Дивiденди 

Протягом звiтного перiоду дивiденди акцiонерам Товариства  нараховувалися та сплачувалися в 

сумi 5 853 тис.грн.  

Зобов'язання:  

Найменування статей зобов'язань На 01.01.2019р.  На 31.12.2019р.  

Довгостроковi кредити банкiв 11 448 7058 

   

      Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими  



      позиками та вiдсотками по них 0 6125 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 20 969 30 586 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 334 2 872 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 35 203 

Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi 176 1 376 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 31 546 4 174 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1 320 21 

Iншi поточнi зобов'язання 54 23 

       в т.ч.:   

       Податковий кредит з ПДВ 54 23 

       Розрахунки по виконавчих листах   

Визнанi доходи вiд простроченої до сплати кредиторської заборгованостi у звiтному роцi 

вiдсутнi. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується за 

сумою погашення. Остаточна оплата поточних зобов'язань очiкується протягом наступних 12 

мiсяцiв. Зобов'язання Товариства на звiтну дату вiдображено за сумою погашення. 

Дохiд:  

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капiталу,  за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно  визначена. 

Найменування статей доходу 2019р. 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв (без урахування ПДВ) тис.грн., разом 208 659 

В тому числi:           -      вiд реалiзацiї готової продукцiї 208 659 

Iншi операцiйнi доходи (без урахування ПДВ) тис.грн., разом  17 196 

В тому числi:            -      вiд продажу iноземної валюти - 

                                  -       вiд операцiйної курсової рiзницi 1 178 

                                  -       вiд реалiзацiї запасiв 15 940 

                                  -       отриманi вiдсотки по депозитному рахунку в банку 77 

Дохiд вiд участi в капiталi 123 

Iншi доходи (без урахування ПДВ) тис.грн., разом 6 693 

В тому числi:          -      вiд неоперацiйної курсової рiзницi 6 693 

                                  -       вiд безоплатно отриманих активiв  - 

                                  -       iншi доходи - 

Витрати: 

Найменування статей витрат 2019р. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг) тис.грн., разом 145 273 

В тому числi:           -     собiвартiсть готової продукцiї 145 273 

Адмiнiстративнi витрати, тис.грн. 22 867 

Витрати на збут, тис.грн. 3 846 

Iншi операцiйнi витрати тис.грн., разом 19 823 

В тому числi:          -      собiвартiсть реалiзованої валюти - 

                                 -      собiвартiсть реалiзованих запасiв 15 585 

                                 -      втрати за операцiйною курсовою рiзницею 4 171 

                                 -      дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною 67 

Iншi витрати тис. грн., разом 6 826 

В тому числi:          -      вiд неоперацiйної курсової рiзницi 6 826 

Елементи операцiйних витрат: 

Найменування статей витрат 2019р. 

Матерiальнi  витрати, разом 126 704 

Витрати на оплату працi 22 327 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 4 008 



Амортизацiя необоротних активiв 1 778 

Iншi операцiйнi витрати 27 333 

Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi Товариства у звiтному перiодi є прибуток у 

сумi  

23 972 тис. грн. 

На дату рiчного балансу пiдприємство оцiнило i не виявило наявнiсть суттєвих ознак можливого 

зменшення корисностi активiв. 

Податок на прибуток: 

У вiдношеннi розрахунку та вiдображення поточного та вiдстроченого податку на прибуток 

Товариство керується нормами чинного Податкового кодексу України. Ставки оподаткування, 

якi застосовувалися до Товариства були наступними: 

З 1 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. 18% 

З 1 сiчня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. 18% 

Компоненти витрат по податку на прибуток за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 

Найменування показника Сума 

Поточний податок на прибуток 5 262 

Вiдстроченi податковi активи:  на початок звiтного року - 

                                                      на кiнець звiтного року - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання:  на початок звiтного року - 

                                                      на кiнець звiтного року - 

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 5 262 

у тому числi: поточний податок на прибуток 5 262 

                       зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - 

                       збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових активiв - 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього - 

у тому числi: збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - 

Рух грошових коштiв: 

Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами 

нацiональних П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", у вiдповiдностi до форми №3 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на 

нетто-основi.  

У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та 

фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових 

коштах Товариства за звiтний рiк, зокрема: 

- рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); 

- рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); 

- рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки).  

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження 

грошових коштiв в сумi (-17 429) тис. грн. 

Розшифровка рядка 3118 (оплаченi зобов'язання з iнших податкiв та зборiв у сумi  4 738 тис. 

грн.) 

Вiйськовий збiр Податок на доходи фiзичних осiб Рентна плата за спец. використання води

 Екологiчний податок Плата за землю Пеня за порушення строкiв розрахункiв 

за ЗЕД-контрактами Податок на нерухоме майно 

417 4 278 - - 16 - 27 

Управлiння капiталом: 

Товариство розглядає позиковi кошти i власний капiтал як основнi джерела формування 

фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є:  

- забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно 

дiє, з метою отримання прибуткiв;  



-  забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку; 

- дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство 

поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу). 

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, показаного в балансi. Станом на кiнець кожного звiтного року Товариство аналiзує 

наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї.  

 Полiтики та процедури управлiння ризиками: 

 Полiтики управлiння ризиками Товариства визначаються з метою виявлення, аналiзу та 

управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i 

засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики 

i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн 

ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та 

впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення 

договорiв на значнi суми. 

Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами:  

Вiдповiдно до П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" сторони зазвичай 

вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона 

має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при 

прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.  

Пов'язаними особами для Товариства: є акцiонери, частка яких становить суттєвий вплив (понад 

20% у статутному капiталi); посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; особи, що дiють вiд 

iменi Товариства за вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство. 

Перелiк пов'язаних осiб Товариства станом на звiтну дату 

Акцiонер - власник значної частки в статутному капiталi  Наявнiсть контролю (посадова 

особа) Частка  у статутному капiталi, % Кiлькiсть простих акцiй (шт.) 

Полiшкевич Василь Романович Технiчний директор 44 44 

Алимова Свiтлана Iванiвна Бухгалтер 56 56 

 

Подiї пiсля дати балансу: 

Вiдповiдно до ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" - подiя пiсля дати 

балансу - це подiя, яка вiдбувається мiж датою балансу i датою затвердження керiвництвом 

фiнансової звiтностi, пiдготовленої до оприлюднення. 

 Нещодавнiй спалах коронавiрусу в свiтi (COVID-19) створив новi виклики для 

бiзнес-середовища, якi вимагають зваженого, практичного та усвiдомленого пiдходу. 

Товариство знаходиться в процесi пошуку заходiв для забезпечення стiйкостi бiзнесу у цей 

перiод. Невизначенiсть навколо COVID-19 вимагає вiд Товариства впровадження планування 

сценарiїв для рiзного розвитку подiй. Це включає питання лiквiдностi та фiнансування, оцiнку 

ризикiв, планування безперервної дiяльностi бiзнесу та ланцюгiв постачання, кадровi питання, 

врахування податкових та юридичних аспектiв. 

Товариство готується до наслiдкiв, що можливо спричинить COVID19. На поточний час заходи 

щодо наявностi впливу на фiнансову звiтнiсть проведено частково. В процесi пiдготовки ряд 

крокiв для  максимального пом'якшення впливу, зокрема: 

" Захист працiвникiв, контролюючи контакти мiж працiвниками всерединi компанiї та з 

iншими учасниками по всьому ланцюгу поставок - це особливо важливо для виробництв з 

переробки. 

" Оцiнка ризикiв постачальникiв - це стосується партнерiв з дистрибуцiї, торгiвлi, 

закупiвель. 

" Iнформування клiєнтiв про можливi змiни у ланцюжках поставок та про те, як це може 

вплинути на них та реалiзацiю продукцiї. 

" Оцiнка змiни в попитi на продукцiю та узгодженiсть таких змiн з плануванням 



виробництва. 

" Перегляд грошових потокiв, управлiння оборотними коштами та прогнози запасiв разом з 

прогнозами попиту та пропозицiї, де це можливо. 

Крiм того, враховуючи невизначенiсть часових рамок, пов'язаних iз тривалiстю COVID 19 у 

свiтi, Товариство починає планування на наступнi 3-12 мiсяцiв, а саме: 

" Використовувати прогнознi ланцюги поставок для монiторингу iнших важливих сфер 

(ринкiв попиту). 

" Визначати, за необхiднiстю, альтернативнi джерела постачання (за допомогою оцiнки 

ризику постачальника/джерела постачання). 

" Розробити сценарiї дiй для випадкiв значного дисбалансу попиту та пропозицiї. 

" Пiдготовку нових та/або оновлення планiв забезпечення безперервностi бiзнесу. 

" Постiйно здiйснює монiторинг ризикiв та моделювання мережi. 

До дати затвердження фiнансової звiтностi Товариством розробленi та впровадженi 

першочерговi заходи необхiднi для можливостi пiдтримки функцiонування Товариства в умовах 

свiтової пандемiї COVID 19. Переглянутi iснуючi ризики, зокрема ризики дефолту дебiторiв, iх 

можливий вплив. Суттєвого зростання таких ризикiв не вiдбулось. 

Iнших суттєвих подiй пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б 

вимагали коригування даних фiнансової звiтностi чи розкриття поточного року - не вiдбувалось. 

 

Генеральний директор                                                                  Г.I. Алимов        

 

Головний бухгалтер                                                                   Н.В. Бруцька                                                                                               

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ВIДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

38837733 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

49018, Днiпропетровська обл., мiсто 

Днiпро, ВУЛИЦЯ МОНIТОРНА, 

будинок 7, квартира 254 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4677 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ №354/3, дата: 

25.01.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) В 2020 роцi Україна та бiльшiсть 

країн свiту опинилися  перед 

свiтовою  загрозою  поширення 

коронавiрусної iнфекцiї COVID 19. 

Запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та 

обмежувальних заходiв, 

спрямованих на протидiю 

подальшому поширенню iнфекцiї 

зумовили виникнення додаткових 

ризикiв дiяльностi Товариства. Як 

наведено на сторiнках 13 Примiток 

управлiнський персонал здiйснив 

оцiнки впливу COVID 19 на 

фiнансову звiтнiсть. Нами були 

проведенi аудиторськi процедури  

щодо виявлення та можливого 

впливу ризикiв, пов'язаних  з 

поширенням коронавiрусної  

iнфекцiї,  зробленi додатковi запити 

управлiнському персоналу. На 

пiдставi аналiзу отриманих 

вiдповiдей  управлiнського 

персоналу та аналiзу тенденцiй  у 

дiяльностi пiдприємств що 

здiйснюють аналогiчну дiяльнiсть, 

ми вважаємо, що вплив додаткових 

ризикiв пов'язаних з COVID 19 не 



буде раптовим, а розтягнутим на 

перiод, що становить бiльше року. 

Ми не модифiкуємо нашу думку з 

цього приводу. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: № 10-01/02-20, дата: 

10.02.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.02.2020, дата 

закінчення: 10.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 10.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

65 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ВIДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" 

Номер реєстрацiї у реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi,  

якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 4677. 

Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0757 вiд 25.01.2018 р. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам та Керiвництву   

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ДГМ ГРУП" (20267355) 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  "ДГМ ГРУП"  (надалi по тексту "Товариство"), що додається, яка включає: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт 

про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2019 року та її фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi, та вiдповiдає вимогам Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV 

щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

1. Товариство облiковує основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, балансова вартiсть таких 

основних засобiв на звiтну дату у активах Товариства складає 15600 тис. грн. Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв" вимагає здiйснення 

оцiнювання деяких активiв, зокрема основних засобiв, на iснування ознак можливого 

зменшення корисностi на звiтну дату з метою визначення можливих втрат вiд такого 



зменшення корисностi. Всупереч вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 

"Зменшення корисностi активiв" об'єкти основних засобiв, пiсля визнання активом, 

облiковуються Товариством за амортизованою вартiстю але без урахуванням можливого 

зменшення корисностi таких активiв. На звiтну дату управлiнським персоналом Товариства не 

оцiнювались та не визнавались можливi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв. 

Також не здiйсненi вiдповiднi розкриття у Примiтках до фiнансової звiтностi щодо цього 

питання. Кiлькiсне визначення аудитором фiнансового впливу можливих викривлень на 

податок на прибуток, чистий дохiд, та власний капiтал не є можливим на практицi. Вплив 

цього питання на фiнансову звiтнiсть може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аудитор 

не мав змоги визначити чи вимагалися б коригування показникiв фiнансовiй звiтностi у зв'язку 

з цим питанням.  

2. Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток" передбачена 

необхiднiсть оцiнювати та визнавати на звiтну дату вiдстроченi податковi зобов'язання i 

вiдстроченi податковi активи. Товариством не оцiнюється наявнiсть таких вiдстрочених 

податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв i, вiдповiдно, не здiйснюється їх 

визнання у фiнансовiй звiтностi. Також не здiйснюються вiдповiднi розкриття у Примiтках до 

фiнансової звiтностi щодо цього питання. Кiлькiсне визначення фiнансового впливу 

аудитором можливих викривлень на податок на прибуток, чистий дохiд, та власний капiтал не 

є можливим на практицi. Вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть може бути суттєвим, 

проте не всеохоплюючим. Аудитор не мав змоги визначити чи вимагалися б коригування 

показникiв фiнансовiй звiтностi у зв'язку з цим питанням.  

3. Вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття 

iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" у Примiтках до фiнансової звiтностi вiдносно пов'язаних 

сторiн розкривається iнформацiя, зокрема: види та обсяги операцiй (сума або частка в 

загальному обсязi) пов'язаних сторiн, використанi методи оцiнки активiв i зобов'язань в 

операцiях пов'язаних сторiн; суми дебiторської та кредиторської заборгованостi в операцiях 

пов'язаних сторiн. Також Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття 

iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" вимагає наводити iнформацiю про одержанi вiд 

пiдприємства провiдним управлiнським персоналом поточнi виплати. Примiтки Товариства 

(сторiнка 12) не мiстять розкриття вiдповiдної iнформацiї, що не вiдповiдає вимогам, 

наведеним в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн". Розкриття вiдповiдної iнформацiї в цьому роздiлi неможливо, така 

iнформацiя не була пiдготовлена управлiнським персоналом.   

4. Вiдповiдно до облiкових даних Товариство має виплати, що пiдлягають накопиченню в сумi 

1828 тис. грн. До таких виплат належить оплата щорiчних вiдпусток. Вiдповiдно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам" такi витрати 

визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. У звiтному перiодi 

такi виплати не визнанi зобов'язанням що є вiдхиленням вiд вимог Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам". Записи Товариства свiдчать, що якби 

управлiнський персонал визнав вiдповiднi зобов'язанням через створення забезпечення, то 

поточнi забезпечення потрiбно було б збiльшити на 1828 тис. грн. Вiдповiдно витрати 

Товариства збiльшилось би на 1828 тис. грн., податок на прибуток зменшився б на 329 тис. 

грн., чистий прибуток та власний капiтал зменшились би на 1828 тис. грн. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi  



нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням. 

 

Пояснювальний параграф 

 

В 2020 роцi Україна та бiльшiсть країн свiту опинилися  перед свiтовою  загрозою  

поширення коронавiрусної iнфекцiї COVID 19. Запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України 

карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю подальшому поширенню 

iнфекцiї зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi Товариства. Як наведено на 

сторiнках 13 Примiток управлiнський персонал здiйснив оцiнки впливу COVID 19 на 

фiнансову звiтнiсть. Нами були проведенi аудиторськi процедури  щодо виявлення та 

можливого впливу ризикiв, пов'язаних  з поширенням коронавiрусної  iнфекцiї,  зробленi 

додатковi запити управлiнському персоналу. На пiдставi аналiзу отриманих вiдповiдей  

управлiнського персоналу та аналiзу тенденцiй  у дiяльностi пiдприємств що здiйснюють 

аналогiчну дiяльнiсть, ми вважаємо, що вплив додаткових ризикiв пов'язаних з COVID 19 не 

буде раптовим, а розтягнутим на перiод, що становить бiльше року. Ми не модифiкуємо нашу 

думку з цього приводу. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту (КПА) - це питання, якi, на наше професiйне судження були 

найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питаннями аудиту, яке 

слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Торгова дебiторська та кредиторська заборгованостi (КПА): 

Станом на звiтну дату Товариство облiковує торгову дебiторську та кредиторську 

заборгованостi з постачальниками i покупцями. Загальний розмiр таких заборгованостей в 

структурi як активу так i пасиву балансу є досить суттєвим, суттєвим є i обсяг операцiй з 

дебiторами та кредиторами. 

Поточна торгова дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдображена у звiтi про фiнансовий 

стан в рядках 1125, 1130, 1155. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги на звiтну дату вiдображена у звiтi про фiнансовий стан в рядках 1615, 1635. 

На сторiнках 6,7 Примiток до фiнансової звiтностi Товариства наведенi розкриття облiкових 

полiтик щодо дебiторської заборгованостi та кредиторської заборгованостей. Вiдповiдна 

фiнансова iнформацiя щодо торгової дебiторської заборгованостi розкрита на сторiнцi 9 

Примiток, щодо кредиторської заборгованостi вiдповiдно на сторiнках 10, 11. При аудитi 

торгової дебiторської та кредиторської заборгованостi нашi зусилля значною мiрою були 

спрямованi на: дослiдження облiкових регiстрiв облiку та первинних документiв; розрахунок 

резерву очiкуваних кредитних збиткiв; дослiдження наявних актiв звiрок з дебiторами та 

кредиторами; отримання зовнiшнiх пiдтверджень щодо деяких сум торгової дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, вiдповiднi розкриття. 

 

Iнша iнформацiя  

 

Управлiнський  персонал  Товариства несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не є фiнансовою 

звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора  щодо неї. 



У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з 

Iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення 

 

До дати нашого звiту ми отримали частину Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, а саме: 

Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) за 2019 рiк (далi - Звiт про управлiння), який був 

складений та затверджений Генеральним Директором Товариства на пiдставi  вимог статтi 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 (далi - 

Закон № 3480-IV). Наша думка  щодо фiнансової звiтностi не поширюється на зазначений 

Звiт з управлiння i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цього звiту в 

цiлому. 

 

Ми не виявили неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 

2019 рiк та не знайшли суттєвої невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам законодавства 

щодо порядку його складання та подання. В свiтлi знань i розумiння бiзнесу та внутрiшнього 

контролю Товариства, отриманих в ходi аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних 

тверджень  у Звiтi про управлiння. Нами не встановленi суттєвi викривлення у Звiтi про 

управлiння. 

 

Що стосується Звiту про корпоративне управлiння, який Товариство включило до складу Звiту 

про управлiння, то у вiдповiдностi з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV ми перевiрили 

iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4  та  5-9 частини Звiту про корпоративне управлiння. 

Iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до 

вимог пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 401  Закону № 3480-IV та яка була включена  

до складу Рiчного звiту з управлiння Товариства станом на 31.12.2019 року, була пiдготовлена 

у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 401, така iнформацiя не мiстить суттєвих розбiжностей з фiнансовою 

звiтнiстю Товариства. 

Iнформацiя, яку мiстить  Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку 

йде мова у  пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 



Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю. 

- Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. 

- Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнських персоналом; 

- Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжити 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

- Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 



заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту,  

результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

 

Директор                                       Скрябiн 

М.М. 

Номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв 101744 

 

10 квiтня 2020 року 

Днiпро, Україна 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента (Генерального Директора Товариства Алимова Геннадiя Iвановича та Головного 

бухгалтера Бруцької Наталi Василiвни (особи, яка разом з Генеральним Директором пiдписує 

фiнансову звiтнiсть Товариства)): 

 наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.04.2019 19.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


