
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Перший 

заступник 

голови 

Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ" 

      

Крячко Валерiй Олександрович 

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

                        М.П. 
25.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

14367980 

4. Місцезнаходження 

емітента 

49000 Днiпропетровська область  м. Днiпро, вул. Любарського, буд. 

181 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(056) 790-21-22 (056) 794-18-07 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
 dsz2@dsz.dp.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
25.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

27.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.dsz.dp.ua 
в мережі 

Інтернет 
27.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління   

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. 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 
  

20. 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 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  

 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у Емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. 

 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" -  Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.  

 

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

похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй.  

 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 

вiдбувалося. 

 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя 

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

про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi 

Емiтент не приймав рiшень щодо  вчинення значних правочинiв. 

 

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї 

стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

 

"Вiдомостi про аудиторський висновок" - не заповнюється емiтентами що здiйснили вiдкрите (публiчне) 

розмiщення цiнних паперiв. 

 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва" -  Емiтент не випускав цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  

 

Примiтка до роздiлу "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду": 

26.01.2016 року Товариством самостiйно було виявлено технiчну помилку в особливiй iнформацiї про змiну складу 

посадових осiб емiтента, розмiщенiй в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 20.01.2016 року о 

10.59, а саме: невiрно вказаний номер та дата офiцiйного друкованого видання. 

Виправлена особлива iнформацiя розмiщена у Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР повторно 

26.01.2016 року одночасно зi спростуванням оприлюдненої 20.01.2016 року особливої iнформацiї. 

 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 вiдсутнє 

3. Дата проведення державної реєстрації  12.08.1994 

4. Територія (область)  Днiпропетровська область 

5. Статутний капітал (грн.)  2672880.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 752 

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

25.99  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. 

 30.20  ВИРОБНИЦТВО ЗАЛIЗНИЧНИХ ЛОКОМОТИВIВ I РУХОМОГО СКЛАДУ 

 24.10  ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ 

10. Органи управління 

підприємства 
акцiонерними товариствами не заповнюється 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк 

"ПриватБанк" 

2) МФО банку  305299 

3) Поточний рахунок  26009502147001 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк 

"ПриватБанк" 

5) МФО банку  305299 

6) Поточний рахунок  26008502147002 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка металобрухту чорних металiв                                                                                                                                                                                       
АГ№578758            14.07.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України                                                                                                                                                                                                                        .  .                                                                                               

Опис 
Лiцензiя буде використатися з необмеженим строком дiї. 

 

Придбання, зберiгання, перевезення, 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 

IУ) "Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв"                                                                                                          

№ 375                06.10.2016 
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками                                                                                                                                                                                        
06.10.2021                                                                                           

Опис 
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї виданної лiцензiї. 

 

Дозвiл на початок роботи сталеливарних 

цехiв №1 та 2                                                                                                                                                                                                           
ДН №018304           08.08.2011 

Управлiння з питань наглядово-профiлактичної дiяльностi ГУ 

МНС України в Днiпропетровськiй областi                                                                                                                                                             
  .  .                                                                                               

Опис 
Дiя дозволу постiйна з початку його отримання. 

 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                                                                             

№1210136300-1259     28.11.2012 
Державне управлiння охорони навколишнього природного 

середовища в Днiпропетровськiй областi                                                                                                                                                                    
28.11.2017                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовження термiну його дiї. 

Дiяльнiсть з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання                                                                                                                                                                                                    
№ОВ060073            01.09.2014 

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки 

Державної інспекції ядерного регулювання України                                                                                                                                                
23.09.2021                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї виданної ліцензії. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082572          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082573          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082574          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           



Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082575          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082576          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082577          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082578          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082579          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082580          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082581          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082582          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082583          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082584          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082585          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082586          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082587          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           



Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

Дозвiл на експлуатацію РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                     №12-0082588          25.12.2014 Центральна філія УДЦР                                                                                                                                                                                                                                          31.12.2019                                                                                           

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу. 

 



13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

 

 
1) найменування Торговое унитарное предприятие "МАГИСТРАЛЬ ДнСЗ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Iншi органiзацiйно-правовi форми 

3) код за ЄДРПОУ  

4) місцезнаходження Республiка Бiлорусь, 246014, м. Гомель, вул. Полiська, буд.127, каб.2-6 

5) опис Торговое унитарное предприятие "МАГИСТРАЛЬ ДнСЗ" - нерезидент. Код 

за ЄДРЮО Республiки Бiлорусь 490986353. 

Створено рiшенням Наглядової ради вiд 01.12.2014р. Вiдсоток часток 100%. 

Грошовi кошти для формування статутного капiталу перераховано. 

Статутний капiтал склав 1097255000 бiлоруських рублiв. ПАТ "ДнСЗ",як 

засновник та власник майна пiдприємства: - приймає рiшення про утворення 

Пiдприємства; 

- визначає предмет та мету дiяльностi Пiдприємства; 

- визначає основнi напрями дiяльностi Пiдприємства, затверджує звiти про 

їх виконання; 

- дає письмову згоду на участь Пiдприємства в комерцiйних та 

некомерцiйних органiзацiях, в т.ч. державних об`єднаннях, а також у 

фiнансово - промислових та iнших господарчих групах ; 

- затверджує Статут Пiдприємства; 

формує статутний капiтал Пiдприємства; 

призначає керiвника Пiдприємства, укладає, мiняє та припиняє з ним 

трудовий договiр або цивiльно - правовий договiр; 

- розпоряджується нерухомим майном Пiдприємства; 

- здiйснює контроль за дiяльнiстю Пiдприємства; 

- приймає рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Пiдприємства; 

- визначає умови оплати працi, притягнення до матерiальної або 

дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвника Пiдприємства; 

- приймає участь в роботi Пiдприємства через уповноваженi органи; 

- перевiряє звiтнiсть та iншу документацiю Пiдприємства; 

- має iншi права вiдповiдно до законодавства Республiки Бiлорусь. 

 

 

 

1) найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Приватне акцiонерне товариство 

3) код за ЄДРПОУ 22523595 

4) місцезнаходження 36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 3 

5) опис У складi iнших фiнансових iнвестицiй (ряд.1035 балансу) числиться вартiсть 

простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ". 

Акцiї придбано пiд час утворення товариства та пiд час його дiяльностi. 

Установчу угоду пiдписано 17.09.1998 року. На кiнець звiтного перiоду 

частка в статутному капiталi складає 0,162%. Права щодо управлiння - 

вiдповiдно до прав акцiонерiв - володарiв простих iменних акцiй, 

визначених Законом України "Про акцiонернi товариства". 

 

 

 

 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Приватне акцiонерне товариство "ТАКО" 13417240 
49000 Днiпропетровська область д/н м.Днiпро вул. 

Любарського, 108а 
 13.150000000000 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДСЗ ЛТД" 13451750 
49098 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро вул. Iвана 

Сiрка, 12, кв. 13 
  1.072000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Члени Органiзацiї орендарiв Днiпропетровського 

стрiлочного заводу в кiлькостi 1296осiб на 12.08.1994 
д/н д/н  д/н  83.997000000000 

Учасники акцiонерного товариства - фiзичнi особи в 

кiлькостi 1367 осiб на 12.08.1994 р. 
д/н д/н  д/н   1.781000000000 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) посада Голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тараненко Сергiй Дмитрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 209614 01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** вища 

 

6) стаж роботи (років)** 40 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ", голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генеральний 

директор заводу. 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - керує роботою Правління та організовує його роботу Правління, скликає засідання, 

забезпечує ведення протоколiв засiдань, органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради 

Товариства.  

Повноваження - має право: 

- визначати порядок денний засіданнь Правління та голосувати на них; 

- розподіляти обов`язки між членами Правління; 

- без довіреності представляти інтереси Товариства, вести переговори, укладати правочини від імені 

Товариства та вчиняти від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим статутом; 

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених діючим законодавством і 

статутом Товариства; 

- відкривати та закривати рахунки  у банківських установах; 

- підписувати та видавати довіреності від імені Товариства; 

- наймати  та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення танакладання 

дисциплінарного і матеріального стягнення; 

- затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про 

порядок оплати праці працівників Товариства; 

- затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення 

про преміювання; 

- затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги; 

- приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підрозділів підприємства, необхідних 

для виконання статутної діяльності Товариства; 

- визначати структуру підприємства; 

- затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами 

Товариства; 

- приймати рішення про відрядження, включно зарубіжні ділові поїздки; 

- підписувати позовні заяви, відклики на них, скарги по справах, які знаходяться в провадженні судів; 

- підписувати від імені  Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього; 

- видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками 

Товариства; 

- керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функцій, які необхідні для 

забезпечення нормальної роботи Товариства. 

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та контракту. 

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 17 років. 

Перелік попередніх посад за останні 5 років: Голова Правління ВАТ(ПАТ)"ДнСЗ"- генеральний директор 

заводу, член Наглядової ради ПрАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", член Наглядової ради ПрАТ 

"Трансмаш", заступник голови  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш". 

Посади на інших підприємствах - заступник голови  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш", Україна, 49022, м. 

Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17. 

Змiн в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного року не було. 

 

 

1) посада Перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ", член 

Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

Крячко Валерiй Олександрович 



юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 978083 01.12.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 39 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ", перший заступник голови Правлiння ПАТ 

"ДнСЗ", директор з економiки та фiнансiв. 

 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління , виконує функції 

голови Правління Товариства - генерального директора заводу у разі його відсутності, організує виконання 

рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 

Повноваження  - приймає участь в роботі правління ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийнятті рішень 

Правління ПАТ "ДнСЗ"; має право без довіреності підписувати: 

- фінансові і податкові документи; 

- документи обліку та звітності; 

- акти виконаних робіт; 

- довіреності на одержанняматеріальних цінностей; 

- правочини від імені Товариства; 

- накази про найм та звільнення працівників Товариства; 

- в разі відсутності голови Правління ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу за його наказом 

виконує його функції. 

- При виконанні функції голови Правління-генерального директора заводу перший заступник голови 

Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції 

голови Правління-генерального директора заводу, визначеної  Статутом Товариства. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж  роботи 39 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді  17 років. 

Перелік попередніх посад за останні 5 років: перший заступник голови Правління, директор з економіки та 

фінансів  ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ", член Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ", член Наглядової ради ПрАТ 

"ТАКО", заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Посади на інших підприємствах - член 

Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ",Україна,49022, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська,17; заступник 

голови Наглядової ради ПрАТ "ТАКО", Україна, 49000 м.Дніпро, вул. Любарського, 108-а.   

Змін в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року не було. 

 

 

1) посада Заступник голови Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шмельков Олег Вікторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 173303 13.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1957 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 36 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ", директор з управління якістю 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних 

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обов'язки - надає допомогу головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу та 

його першому заступнику в органiзацiї роботи Правлiння, виконує функцiї голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- 

генерального директора заводу пiд час вiдсутньостi його та його першого заступника, організує виконання  

рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.  

Повноваження - приймає участь в роботі правління ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийнятті рішень 

Правління ПАТ "ДнСЗ"; виконує функції голови Правління - генерального директора заводу під час 

відсутності його та його першого заступника за наказом по Товариству. Винагороду, в тому числі в 

натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 36 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 1 рік. 

Попередні посади за останні 5 років: директор з управління якістю ПАТ "ДнСЗ", заступник голови 

Правління ПАТ "ДнСЗ". 

На інших підприємствах посад не обіймає. 



Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року відбулися згідно з рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 25.03.2016 р. у  зв`язку із  

припиненням повноважень попереднього заступника голови Правління. 

 

1) посада Член Правлiння, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 394202 26.11.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1952 

5) освіта** вища 

 

6) стаж роботи (років)** 46 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ",  член Правлiння, головний бухгалтер. 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано членом Правління строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Як головний бухгалтер виконує обов`язки згiдно 

Посадовій iнструкцiї та Стандартів бухгалтерського облiку. 

Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Має також повноваження головного бухгалтера товариства. Отримує заробітну 

плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. 

Іншої винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 46 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 18 років. 

Попередні посади за останні 5 років: головний бухгалтер, член Правління ВАТ(ПАТ) "ДнСЗ",  ревізор 

ПрАТ "ТАКО". 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змін в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року не було. 

 

 

1) посада Член Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сидоренко Тамара Павлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 401225 29.11.1996 Самарським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1948 

5) освіта** середня технiчна 

 

6) стаж роботи (років)** 49 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ",  член Правлiння, комерцiйний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства.  

Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ". 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 49 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 15 років. 

Попередні посади за останні 5 років: комерційний директор, член Правління (ВАТ "ДнСЗ"), комерційний 

директор, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змін в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року не було. 

 

 

 

1) посада Член Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Корноухова Клара Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, АК 912067 03.04.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в 



номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1954 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 45 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ  "ДнСЗ",  член Правлiння, головний конструктор 

проектно-конструкторського вiддiлу 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. 

Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ". 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 45 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 7 років. 

Попередні посади за останні 5 років: головний конструктор ПКВ, член Правління (ВАТ "ДнСЗ"), головний 

конструктор ПКВ, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змін в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року не було. 

 

 

1) посада Член Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тлябiчев Адам Магометович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 111257 09.03.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1950 

5) освіта** вища 

 

6) стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДнСЗ", начальник механозаготiвельного цеху 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.03.2014 Обрано строком на три роки. 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень 

Загальних зборiв Товариства. 

Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ". 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж  роботи 47 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 17 років. 

Попередні посади за останні 5 років: начальник механозаготівельного цеху стрілочного виробництва (ВАТ 

"ДнСЗ), начальник механозаготівельного цеху, член Правління (ВАТ  "ДнСЗ"), начальник 

механозаготівельного цеху, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змін в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року не було. 

 

 

1) посада Голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Афанасьєв Олександр Анатолійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 058818 05.03.1998 1998 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ «ОТЕГ»,  директор КП ДМЕТ. 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних 

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обобв`язки - захищає права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради 

контролює та регулює діяльноістьПравління, організує роботу Наглядової ради, скликає засідання 



Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, підписує контракт з головою та членами 

Правління. 

Повноваження - очолює роботу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", пiдписує контракт з головою та членами 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ". 

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та контракту. 

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 32 роки. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 8 років. 

Попередні посади за останні 5 років:  директор ТОВ "Отег", директор КП "ДМЕТ", голова Наглядової ради 

ПАТ "ДнСЗ".   

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року: обраний до складу 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Загальними зборами Товариства 25.03.2016 р. у  зв`язку із  

у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. 

 

1) посада Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Литвин Григорiй Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 903444 22.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1946 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 53 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ  "ДнСЗ",  заступник голови Наглядової  ради ПАТ  

"ДнСЗ",  директор з безпеки ПАТ  "ДнСЗ". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних 

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати  діяльноість Правління, 

виконувати обов`язки голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" в разi його вiдсутностi. 

Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi 

рiшень Наглядової ради. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж  роботи 53 роки. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 13 років. 

Попередні посади за останні 5 років: заступник голови Наглядової ради ПАТ (ВАТ) “ДнСЗ”, директор з 

безпеки ПАТ «ДнСЗ». 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року відбулися згідно з рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 25.03.2016 р. у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень 

попереднього складу Наглядової ради. 

 

 

 

 

1) посада Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тараненко Iрина Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 209617 01.02.2006 Жовтневий РВ ДМУ України в 

Днiпропетровськiй областiВС УК 

4) рік народження** 1961 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 38 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ  "ДнСЗ", член Наглядової ради ПАТ " ДнСЗ", г олова 

Спостережної  (Наглядової) ради ПрАТ  "ТАКО" 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних 

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати  діяльноість Правління. 

Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi 

рiшень Наглядової ради. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Загальний стаж роботи 38 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 10 років. 

Попередні посади за останні 5 років: голова Наглядової ради ПрАТ( ЗАТ) "ТАКО", член Наглядової ради 

ПАТ ( ВАТ) "ДнСЗ". 

Посади на інших підприємствах: голова Наглядової ради Приватного Акціонерного товариства "ТАКО", 

Україна, 49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 108а, член Наглядової ради Приватного Акціонерного 

Товариства "Запорізький завод залізобетонних шпал", 69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Миколи 

Краснова,10а. 

Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року відбулися згідно з рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 25.03.2016 р. у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень 

попереднього складу Наглядової ради. 

 

 

 

1) посада Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Буханцов Олег Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 504768 13.07.1998 Краматорським МВ УМВС України в 

Донецькій області 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Голова Правління ПрАТ "ЮГТРАНССТРОЙ", генеральний 

директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2",  директор ТОВ 

"КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних  

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції Наглядової  ради контролювати та регулювати  діяльноістьПравління. 

Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi 

рiшень Наглядової ради. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи  24 роки.  

Загальний стаж роботи на даній посаді 3 роки. 

Попередні посади за останні 5 років :  

директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ", Голова Правління ПрАТ "ЮГТРАНССТРОЙ", Генеральний 

директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", голова Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ". Посади на інших підприємствах:  Генеральний директор ТОВ 

"ЮГТРАНССТРОЙ-2", 49027, м.Дніпро, пр. Яворницького, 22, к.710, директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ 

РЕЙ", 49027, м. Дніпро, пр. Яворницького, 22, к. 712; голова Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", 69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 10а.  

Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року відбулися згідно з рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 25.03.2016 р. у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень 

попереднього складу Наглядової ради. 

 

 

1) посада Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮГТРАНССТРОЙ-2" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

21853652 

4) рік народження**  

5) освіта**  

6) стаж роботи (років)**  

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.03.2016 Обрано строком на один рік до наступних  

Загальних зборiв акцiонерiв 

9) опис    Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції Наглядової  ради контролювати та регулювати  діяльноість Правління. 

Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi 

рiшень Наглядової ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Фiзична особа, яка є представником у Наглядовiй ради ПАТ «ДнСЗ» - Левiн Iгор Абрамович, паспорт серiя 

АЕ № 576354, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями ПАТ 



«ДнСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав 

протягом останнiх п`яти рокiв – Голова Правлiння ПрАТ (ЗАТ) «ЮГТРАНССТРОЙ». 

Зміни в персональному складі щодо цієї посадової особи протягом звітного року відбулися згідно з рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 25.03.2016 р. у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень 

попереднього складу Наглядової ради. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ" - 

генеральний 

директор заводу 

Тараненко Сергiй 

Дмитрович 

АЕ 209614 01.02.1996 Жовтневим 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Перший заступник 

голови Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ", член 

Правлiння 

Крячко Валерiй 

Олександрович 

АЕ 978083 01.12.1997 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Заступник голови 

Правлiння 

Шмельков Олег 

Вікторович 

АМ 173303 13.12.2000 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член Правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Єлисеєва Свiтлана 

Павлiвна 

АК 394202 26.11.1998 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член Правлiння 
Сидоренко Тамара 

Павлiвна 

АЕ 401225 29.11.1996 

Самарським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

член Правлiння 
Корноухова Клара 

Володимирiвна 

АК 912067 03.04.2000 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Тлябiчев Адам 

Магометович 

АК 111257 09.03.1998 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

1 0.0003928347 1 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради ПАТ "ДнСЗ" 

Афанасьєв Олександр 

Анатолійович 

АК 058818 05.03.1998 

Бабушкінським РВ ДМУ УМВС 
1 0.0003928347 1 0 0 0 



України в Днiпропетровськiй 

областi 

Заступник голови 

Наглядової ради 

ПАТ "ДнСЗ" 

Литвин Григорiй 

Федорович 

АЕ 903444 22.12.1997 Жовтневий 

РВ ДМУУМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

1 0.0003928347 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ "ДнСЗ" 

Тараненко Iрина 

Вiкторiвна 

АЕ 209617 01.02.2006 Жовтневий 

РВ ДМУ України в 

Днiпропетровськiй областiВС УК 

1 0.0003928347 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ "ДнСЗ" 

Буханцов Олег 

Васильович 

ВВ 504768 13.07.1998 

Краматорський МВ УМВС 

України в Донецькiй областi 

1 0.0003928347 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради ПАТ "ДнСЗ" 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЮГТРАНССТРОЙ-2" 

21853652 44 0.01728472659 44 0 0 0 

Усього 49 0.01924890006 49 0 0 0 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

DARINOR ENTERPRISES 
LIMITED (Кiпр) 

HE 317757 
Neas Egkomis, NBC, Egkomi , 

буд. 33, оф. 105, Nicosia , 
2409 

46574 18.295883092395 0 46574 0 0 0 

JONEN CAPITAL LIMITED 
(Кiпр) 

HE 324448 
Stasinou, MITSI BUILDING, 

1st floor, буд. 1, оф. 4, 
Nicosia, 1060 

51304 20.153991200503 0 51304 0 0 0 

ANAXSOL INVESMENTS 
LIMITED (Кiпр) 

HE 324450 
Stasinou, 1, MITSI BUILDING , 

буд. 1, оф. 4, Nicosia 
40251 15.811989314896 0 40251 0 0 0 

IAPSEM HOLDINGS LIMITED 
(Кiпр) 

HE 324452 
Stasinou, MITSI BUILDING, 

1st floor, буд. 1, оф. 4, 
Nicosia, 1060 

47493 18.656898177247 0 47493 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Краснов Загiд Геннадiйович 

АМ 478589 05.09.2001 Амур-
Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 
областi 

31499 

12.37390006285 

0 31499 0 0 0 

Краснов Руслан Загiдович 
АН 889700 10.06.2010 Жовтневим  

РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 

31500 
12.37429289755 

0 31500 0 0 0 

Усього 248621 97.666954745443 0 248621 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.03.2016 

Кворум зборів 80.99 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 

1. Звiт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"; 

2. Звiт Правлiння ПАТ "ДнСЗ" за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ";  

3. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "ДнСЗ" в 2016 роцi; 

4. Затвердження всiх значних правочинiв, вчинених за перiод з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом 

яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартiсть яких складала вiд 10 i вище вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДнСЗ" за 2014 рiк; 

5. Розгляд аудиторського висновку за рiчним звiтом за 2015 рiк та затвердження рiчного звiту ПАТ "ДнСЗ" 

за 2015 рiк; 

6. Розподiл прибутку за 2015 рiк;  

7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "ДнСЗ" 

протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, в 

т.ч. фiнансових, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними фiнансової звiтностi за 2015 рiк та надання головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - 

генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такi правочини, а саме: 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, 

якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi, промислових пiдприємств та 

iнших споживачiв, в тому числi за результатами тендерiв; 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв з 

метою забезпечення виробничого процесу товариства;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних 

споживачiв;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання та надання позик, позичок, 

кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг. 

8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "ДнСЗ" 

протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, в 

т.ч. фiнансових, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i вище вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними фiнансової звiтностi за 2015 рiк та надання головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральному 

директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такi правочини, а саме: 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, 

якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi, промислових пiдприємств та 

iнших споживачiв, в тому числi за результатами тендерiв; 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв з 

метою забезпечення виробничого процесу товариства;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних 

споживачiв;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання та надання позик, позичок, 

кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг. 

9. Внесення змiн до Статуту ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

10. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

11. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

12. Внесення змiн до Положення про Правлiння ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

13. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

14. Обрання членiв наглядової ради. 

15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться 

з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради).  

16. Припинення повноважень та обрання члена Правлiння (внесення змiн до складу Правлiння). 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" у 2015 роцi задовiльною. 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Визнати роботу Правлiння ПАТ "ДнСЗ" у 2015 роцi задовiльною. 

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 



Затвердити програму розвитку ПАТ "ДнСЗ" на 2016 рiк. Визнати основними напрямами дiяльностi ПАТ 

"ДнСЗ" в 2016 роцi виробництво стрiлочної продукцiї пiдвищеної  якостi та рiзноманiтного асортименту з 

метою задоволення потреб замовникiв. 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити всi значнi правочини , вчиненi за перiод з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом яких 

було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартiсть яких складала вiд 10 i вище вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДнСЗ" за 2014 рiк. 

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Погодитися з аудиторським висновком за рiчним звiтом ПАТ "ДнСЗ" за 2015 рiк та затвердити рiчний звiт 

ПАТ "ДнСЗ" за 2015 рiк. 

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Встановити, що чистий прибуток за 2015 рiк в сумi 120864 тис. грн. в повному обсязi спрямовується на 

поповнення власних оборотних коштiв.  

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття 

даного рiшення,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 

25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ,  

з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 1800000тис. грн., а саме: 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, 

якi забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,промислових пiдприємств та 

iнших споживачiв , в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 445398 тис. грн.; 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв  з 

метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 445398 тис. грн.;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних 

споживачiв на суму до 445398 тис. грн. 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання та надання  позик, позичок, 

кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг на суму до 445398 тис. грн.; 

Надати головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу та його першому заступнику 

повноваження вчиняти такi правочини. 

З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття 

даного рiшення,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 

i вище  вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ,  з 

граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 4000000тис. грн.,а саме: - укладання 

договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих 

перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу юридичних осiб, якi 

забезпечують постачання продукцiї, товарiв для потреб Укрзалiзницi,промислових пiдприємств та iнших 

споживачiв , в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 1000000 тис. грн.; 

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв  з 

метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1000000 тис. грн.;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до 

них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї в адресу закордонних 

споживачiв на суму до 1000000 тис. грн.;  

- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання та надання  позик, позичок, 

кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг на суму до 1000000 тис. грн.; 

Надати головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу та його першому заступнику 

повноваження вчиняти такi правочини. 

З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити нову редакцiю статуту ПАТ "ДнСЗ". Доручити пiдписати нову редакцiю статуту головi зборiв   

Литвину Г.Ф. та секретарю зборiв Татарському Л.А. 

З 10-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити змiни до Положення про Загальнi збори ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

З 11-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити змiни до Положення про Наглядову раду ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

З 12-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити змiни до Положення про Правлiння ПАТ "ДнСЗ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

З 13-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

На пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" достроково припинити 

повноваження членiв Наглядової ради Литвина Григорiя Федоровича, Тараненко Iрини Вiкторовни, 

Буханцова Олега Васильовича, ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2". 

З 14-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Наглядову раду ПАТ "ДнСЗ" обрано у складi:Афанасьєв Олександр Анатолiйович, Литвин Григорiй 

Федорович, Тараненко Iрина Вiкторiвна, Буханцов Олег Васильович, ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2" , тобто у 

повному складi. Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ" вважається сформованою". 

З 15-го питання порядку денного прийняте рiшення: 



Затвердити умови цивiльно- правових договорiв з членами Наглядової ради та трудового договору з 

головою Наглядової ради з винагородою згiдно з трудовим договором. Уповноважити пiдписати договори  

голову Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генерального директора заводу. 

З 16-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Припинити повноваження члена Правлiння, заступника голови Правлiння Здюмаєва Олександра 

Валентиновича на пiдставi особистої заяви.  

Обрати до складу Правлiння ПАТ "ДнСЗ" Шмелькова Олега Вiкторовича строком на один рiк до 

наступних Загальних зборiв. 

Всi питання по порядку денному розглянутi.З усiх питань порядку денного проведено голосування та 

прийняти вiдповiднi рiшення. 

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

 За результатами звітного періоду 
За результатами попереднього 

періоду 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
        

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
        

Сума виплачених 

дивідендів, грн 
    195.1   

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н д/н 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 

        

Опис 

Загальними зборами акiонерiв ПАТ "ДнСЗ" 25.03.2016р. не прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 

за результатами 2015 року. 

Протягом 2016 року сплачувались дивiденди, нарахованi до 2013 року.  

 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8. 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. 

Опис Укладено договори на: 

1.Обслуговування випускiв  цiнних паперiв Товариства з Додатковою 

угодою; 

2.Надання послуг з iнформацiйно - технiчної пiдтримки; 

3.Надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром 

сертифiкацiї ключiв ПАТ "НДУ". 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909 

Місцезнаходження 01011 Київська область д/н м. Київ вул. Лєскова, буд. 9 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АE №263201 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

13.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-79-30 

Факс (044) 498-79-30 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Опис Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам 

iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. Рахунки вiдкрито.  

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080 м. Київ д/н м. Київ вул. Кирилiвська, буд. 40 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ 641963, АЕ 641975 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

25.06.2015 



Міжміський код та телефон 044 417-16-15 

Факс 044 417-16-15 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, основна-  iншi види страхування, крiм страхування 

життя 

Опис Укладено договори: 

1) Добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

або користувачiв майна, лiцензiя АЕ 641963 вiд 25.06.2015р; 

2) Обов`язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та 

мiсцевої пожежної охорони та  членiв добровiльних пожежних 

дружин(команд). Лiцензiя АЕ 641975 вiд 25.06.2015р. Фактична адреса 

(Днiпропетровська фiлiя): 49044, м. Днiпро, вул. Гоголя, буд.14-а. Код за 

ЄДРПОУ 24987175, тел./факс (0562)32-17-08. 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "НАФТА ГАЗСТРАХ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21004953 

Місцезнаходження 02098 Київська область д/н м. Київ вул. Юрія Шумського, 1-а,  офіс 12 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АВ №377695 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

31.01.2008 

Міжміський код та телефон (044) 220-13-78 

Факс (044) 220-13-79 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть - iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Укладено договiр про доброввiльне медичне страхування. Фактична адреса 

Компанiї: 02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-а,  офіс 121. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНІЯ "ФІНЕКС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24449265 

Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область  м. Днiпро вул. Барикадна, буд. 11а, кв. 8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

6910 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Мiнiстерство юстицiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

28.03.2013 

Міжміський код та телефон (056) 778-68-86 

Факс (056) 778-68-86 

Вид діяльності Діяльність у сфері права (основний) 

Опис Дiяльнiсть не лiцензується. Укладено договiр про правове обслугову 

ання пiдприєм 

тва. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 02160 м. Київ д/н м. Київ пр. Возз`єднання, 19 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АВ №522520 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 



Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

22.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 499-77-61 

Факс (044) 499-77-61 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, основна - iншi види страхування, крiм страхування 

життя 

Опис Укладено: 

1) договiр обов`язкового особистого страхування водiїв вiд нещасних 

випадкiв на транспортi ( лiцензiя АЕ №522520 вiд 22.07.2014р.видана 

Нацiональною  комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України); 

2) договiр про обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв ( лiцензiя АЕ№ 522508 вiд 

24.07.2014р., видана Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України); 

 В м.Днiпро - Центр обслуговування клiєнтiв №3, 49000, м. Днiпро, вул. 

Володимира Мономаха, 10 .  

 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Фінансист" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21860250 

Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро проспект Героїв, будинок 1-

Г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

0402 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0567888745 

Факс 0567888745 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту 

Опис Укладено договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "ДнСЗ" 

станом на 31.12.2016 року. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.10.1995 409/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
- 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.50 125210 1314705.00 

100.000000000

000 

Опис 

До свiдоцтва №409/1/95, виданого Мiнiстерством фiнансiв України 09.10.1995 р., код цiнних паперiв (ISISN) не визначався. Номiнальна вартiсть однiєї простої 

iменної акцiї складала 1050000 карбованцiв. Акцiй випущено в кiлькостi 125210 штук на загальну суму 131470500000 карбованцiв, що складало 100% статутного 

капiталу. 

Тип цiнного паперу: акцiя проста iменна 

Форма iснування та форма випуску: не визначено 

12.01.1998 13/1/98 ДКЦПФР - 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.50 41730 438165.00 

24.9970049119

00 

Опис 

До свiдоцтва №13/1/98, виданого ДКЦПФР 12.01.1998 р., код цiнних паперiв(ISIN) не визначався. Цим свiдоцтвом зареєстровано додатковий випуск простих 

iменних акцiй в кiлькостi 41730 штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10,5 грн. на загальну номiнальну вартiсть 438165 гривень, пiсля чого статутний капiтал 

склав 1752870 гривень та частка додаткового випуску склала 24.9970049119% вiд суми статутного капiталу. 

Тип цiнного паперу: акцiя проста iменна 

Форма iснування та форма випуску: не визначено 

20.07.1998 395/1/98 ДКЦПФР - 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.50 254560 2672880.00 

100.000000000

000 

Опис 

Свiдоцтвом №395/1/98, виданим 20.07.1998 р. ДКЦПФР, зареєстровано додатковий випуск простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10,5 грн. в 

кiлькостi 87620 штук на суму 920010 грн. та одночасно перереєстровано всi попереднi випуски акцiй в бездокументарнiй формi випуску. Загальний випуск простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10.5 грн. зареєстрований в кiлькостi 254560 штук на загальну номiнальну вартiсть 2672880 грн., що склало 100% 

статутного капiталу. Цим свiдоцтвом анульовано свiдоцтво №409/1/95 вiд 09.10.95 р., видане Мiнiстерством фiнансiв України, та свiдоцтво №13/1/98 вiд 12.01.98 р., 

видане ДКЦПФР. Код цiнних паперiв не визначався. 

19.04.2000 174/1/00 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0400551000 

Акція проста 

документарн

а іменна 

Документарнi iменнi 10.50 254560 2672880.00 
100.000000000

000 



Опис 

Свiдоцтво №174/1/00  вiд 19.04.2000 р., видане ДКЦПФР, зареєструвало попереднiй випуск простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10.5 грн. в 

кiлькостi 254560 штук на загальну номiнальну вартiсть 2672880 грн., що склало 100% статутного капiталу, в документарнiй формi випуску. Цим свiдоцтвом 

анульовано свiдоцтво № 395/1/98 вiд 20.07.98 р., видане ДКЦПФР. До цього свiдоцтва визначено код цiнних паперiв UA0400551000. 

30.12.2010 1241/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000110415 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.50 254560 2672880.00 

100.000000000

000 

Опис 

В зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Вiдкритому акцiонерному товариству "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" Державною комiсiєю з цiнних паперiв видане свiдоцтво № 1241/1/10, зареєстроване 30.12.2010 р., про реєстрацiю випуску простих iменних 

акцiй в кiлькостi 254560 штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10,5 грн. на загальну номiнальну вартiсть 2672880 грн., що склало 100% Статутного капiталу. Цим 

свiдоцтвом анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.04.2000 року №174/1/100, видане ДКЦПФР. До цього свiдоцтва визначено код цiнних паперiв 

(ISIN) UA4000110415. 

30.12.2010 1241/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000110415 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.50 254560 2672880.00 

100.000000000

000 

Опис 

Свідоцтво № 1241/1/10 , зареєстроване 30.12.2010 року, видане ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД" 

12.08.2011р. в зв`язку із зміною найменування  Товариства з Відкритого на Публічне акціонерне товариство. Цим свідоцтвом анульовано свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій вiд 30 грудня 2010 року №1241/1/10, видане Державною комiсiєю з цінних паперів та фондового ринку Відкритому акціонерному товариству 

"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД". Iнформацiя про ринки, на яких здійснюється торгівля акціями ПАТ "ДнСЗ" та про факт лiстингу/делiстингу 

акцiй ПАТ "ДнСЗ" на фондових бiржах: укладено договір про включення до біржового списку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА",за даними  ПФБ біржові контракти протягом 2016 року за акціями  ПАТ "ДнСЗ" не укладалися та біржовий курс не 

розраховувався ; факт лiстингу/делiстингу акцiй ПАТ "ДнСЗ" вiдсутний. Додаткової емiсiї в 2016 роцi не здійснювалось. 

 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
1916 рiк- утворення майстерень стрілочної продукції Катеринославської залiзницi. 

25 березня 1934 року - початок будiвництва Нижньоднiпровського стрiлочного заводу 

в Днiпропетровську. 1 сiчня 1936 року - випуск першої продукцiї. Серпень 1941 року 

- евакуацiя заводу на ст.Iнська Новосибiрської областi. 1944 рiк - вiдбудова 

заводу в Днiпропетровську . Пiдприємство знаходиться у вiдомствi МШС СРСР. З 

10.12.1990 р. колектив пiдприємства взяв в оренду майно заводу. З 1992 р. орендна 

угода в порядку правонаступництва була переукладена з Фондом державного майна 

України. В 1994р.на основi угоди з Фондом державного майна України завод був 

викуплений Товариством орендарiв Днiпропетровського стрiлочного заводу та 

перетворений в Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Днiпропетровський 

стрiлочний завод". 

22.03.02р. Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Днiпропетровський стрiлочний 

завод" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв перейменовано у Вiдкрите акцiонерне 

товариство " Днiпропетровський стрiлочний завод", яке стало правонаступником 

АТВТ"ДнСЗ". У зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй було укладено угоду з Нацiональним 

депозитарiєм України про обслуговування емiсiї цiнних паперiв та 01.03.2011р. 

Актом прийому - передачi передано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства зберiгачевi - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". В липні 2011 року рiшенням 

Загальних зборiв Товариства Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський 

стрiлочний завод" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" ( скорочено ПАТ "ДнСЗ") та статут i внутрiшнi 

положення Товариства приведено до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

 

Не відбувалось злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ.  

Не порушувалося справи про банкрутство емітента, не виносились ухвали про його 

санацію. 

Не порушувалися справи про утворення філій, представництв, про зменшення 

статутного капіталу. 

Не мали місце факти лістингу /делістингу цінних паперів на фондовій біржі, не 

приймалися рішення про викуп власних акцій. 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

 
Фiлiй та представництв Товариство не має. Основнi виробничi цехи: Сталеливарний 

цех з наявністю виробництва високомарганцевого литва та виробництва вуглецевого 

литва, Механо - заготiвельний з Ковальсько-пресовою дiлянкою,Механо - складальний. 

Допомiжнi цехи та ділянки: Автотранспортний цех, Транспортний цех, Ремонтно - 

будівельна ділянка, Ремонтно - механiчний цех з  дiлянкою нестандартного 

обладнання (ДНО),Iнструментальний цех, Енергосиловий цех,відділ промислової 

електроніки. Всі виробничі підрозділи є єдиним виробничим комплексом, головною 

метою якого є випуск основної продукції Товариства - стрілочної продукції ( 

пристосовання для залізничних і трамвайних колій, їх частин). Сталеливарний цех 

також виробляє сталеве литво для продажу за сторонніми замовленнями. Допоміжні 

цехи та ділянки обслуговують основні та допоміжні цехи , ділянки та управлінські 

підрозділи, а також виробляють деяку частину елементів основної продукції. Є 

позавиробнича сфера, яка включає їдальню та оздоровчий пункт. Змін в 

організаційній структурі в 2015 році не було. З 01.10.2016року реорганізовано 

відділ промислової електроніки,шляхом передачі обсягу робіт в відділ головного 

механіка та механоскладальний цех. 

Рішенням Наглядової ради від 01.12.2014р. створено Торговельне унітарне 

підприємство "МАГІСТРАЛЬ ДнСЗ",місцезнаходження Республіка Білорусь, 246014,м. 

Гомель, вул. Поліська,буд.127, каб.2-6. Статутний капітал складає 1097255000 

білоруських рублів. 

Відсоток часток ПАТ "ДнСЗ" - 100%. В 2015 році грошові кошти на формування 

статутного капіталу перераховано в повному обсязі, тобто підприємство відбулося. 

Основна ціль діяльності - отримання прибутку від господарчої діяльності. Предмет 

діяльності - виробництво продукції, надання послуг, здійснення всіх видів торгівлі 

в будь - яких формах, здійснення будь - яких видів економічної діяльності, не 

заборонених законодавством Республіки Білорусь. Не є філією або представництвом. 



Діє відповідно до законодавства  Республіки Білорусь. Згідно з Цивільним кодексом 

Республіки Білорусь організаційно - правовою формою є унітарне підприємство.  

 

 

 

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 

 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб) - 736; 

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 

(осіб) - 16; 

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

тижня)( осіб)- 4  

( у складі середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу); 

Фонд оплати праці усіх працівників у звітному році  - 69850,8 тис. грн. Він 

збільшився відносно попереднього року  на 19930,4 тис. грн. 

 

Кадрова програма емітента , спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 

працівників операційним потребам емітента: 

персонал заводу має високий освiтнiй рiвень - 

- з повною вищою освiтою - 44 % 

- з неповною i базовою вищою освiтою -23,6% 

Середнiй   вiк  працівників  заводу - 46 років. Плинність кадрів зменшилась у 

порівнянні з попереднім періодом  і складає 11 %. 

   Цифрові дані наведено по головному підприємству. 

     З метою омолодження колективу технічних служб підприємства, підготовки 

кадрового резерву в 2016 році  в рамках  діючих договорів про співробітництво були 

проведені  зустрічі  зі студентами Національної металургійної академії України на 

"Дні кар`єри", Дніпропетровського державного університету залізничного транспорту 

та Дніпродзержинського технічного університету.  Результат цієї співпраці  був 

успішним - 35 студентів Дніпровських Вузів пройшли виробничу та переддипломну 

практику в структурних підрозділах підприємства,  в 2016 році на підприємство 

прийшло працювати 17 випускників вищих учбових закладів. 

   Для закріплення і мотивації молоді на заводі в 2016 році відділом кадрів 

спільно з профкомом  проведено цілий ряд корпоративних заходів : 

- екскурсія на козацький хутір Галушківка і Петриківський центр народної 

творчості; 

- виїзд молоді на базу відпочинку у Генічеську до Дня молоді ; 

- молодіжна спартакіада,присвячена 100-річчю ПАТ "ДнСЗ"; 

- конкурс дитячого малюнка "Мій рідний дім - Дніпро!" до Дня захисту дітей з 

нагородженням переможців конкурсу цінними подарунками  на дитячому святі в 

присутності батьків - молодих працівників заводу; 

- молодіжне  новорічне корпоративне свято. 

 

      За звітний  період на базі нашого підприємства навчилися та  підвищили  

кваліфікацію   417 осіб ( вдвічі більше ніж в 2015 році) , в тому числі :   

 

                       - освоїли нову професію на підприємстві - 11 осіб ; 

                       - освоїли другу професію  на підприємстві - 81  особа ; 

- підвищили кваліфікацію (через Пункт підвищення кваліфікації підприємства) - 

230 осіб; 

-підвищили кваліфікацію (через учбовий заклад) -    69 осіб. 

-освоїли другу професію (через учбовий заклад) -26 осіб. 

Для мотивування працівників до освоєння нових професій запроваджена  доплата  за  

інтенсивність праці у размірі 12% від  часової тарифної ставки за фактично 

відпрацьований час  по суміжній профессії. 

 

Соцiальний пакет працiвника заводу включає медичне страхування, оздоровлення сiмей 

на базi вiдпочинку i дiтей працiвникiв заводу в дитячих оздоровчих таборах., 

повноцiнне харчування в їдальнi заводу, можливiсть санаторно - курортного 

лiкування по пiльгових цiнах, можливiсть придбання путiвок матерi та дитини, 

матерiальну допомогу ветеранам вiйни i працi. 

 

 



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 

 
Найменування об'єднання:  Асоцiацiя "Виробникiв обладнання залiзничної 

iнфраструктури та перевезникiв", код за ЄДРПОУ: 36024817 

Місцезнаходження об'єднання:  Україна, 04074, м. Київ, вул. Сокальська, буд. 4 

Опис діяльності: Асоцiацiя є добровiльним недержавним некомерцiйним об`єднанням 

юридичних осiб, заснована на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i 

спiльностi iнтересiв своїх членiв. Мета дiяльностi Асоцiацiї: лише координацiя 

господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх виробничу й комерцiйну 

дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень. Предмет дiяльностi: технiчна 

iнформацiя та освiта учасникiв Асоцiацiї, забезпечення iнформацiєю,стандартизацiя.  

Функції та термiн участi: з моменту державної реєстрацiї Асоцiацiї ( 03.07.2008 

р.) , тобто ПАТ "ДнСЗ" має дiйсне членство. Термiн створення Асоцiацiї 

невизначений. Асоцiацiя є вiльною для вступу та виходу учасникiв. 

Позицiя емiтента в структурi об`єднання: член Асоцiацiї- один з її засновникiв. 

Засновники та члени Асоцiацiї не втрачають статус юридичної особи. 

 

 

Спільна 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 

 
ПАТ "ДнСЗ" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Конструктивних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Перерахунок іноземної валюти. 

Статті, наведені у фінансовій звітності Підприємства, оцінюються з використанням 

валюти основного економічного середовища, в якому працює Підприємство 

(функціональної валюти), якою є українська гривня. 

Операції в іноземній валюті спочатку відображаються по курсу на дату операції. 

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті,  перераховуються по 

валютному курсу, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці, що виникають 

відображаються в звіті про фінансові результати. 

Немонетарні  статті,  які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній 

валюті,  перераховуються по курсах, що діють на первісну дату їх виникнення. 

Монетарні  статті,  які оцінюються на основі справедливої вартості в іноземній 

валюті,  перераховуються по курсах, що діють на дату визначення справедливої 

вартості. 

 

Основа консолідації.  

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Підприємства і його 

дочірніх компаній за станом на 31 грудня 2016 р. Дочірні компанії повністю 

консолідуються Підприємством з дати придбання, що є датою отриманнями 

Підприємством контролю над дочірньою компанією, і продовжує консолідуватися до 

дати втрати такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за 

той же звітний період, що і звітність материнської компанії на основі послідовного 

вживання єдиної облікової політики. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, 

нереалізовані доходи і витрати, що виникають в результаті здійснення операцій 

усередині Групи повністю  виключені. 

 

Звітність за  сегментами. 

Порядок визначення звітних сегментів визначається  виходячи з форматів внутрішніх 

звітів, що надаються керівництву Підприємства. Сегменти чиї доходи, фінансові 

результати і активи перевищують 10% від загальних показників всіх сегментів 

показуються в звітності окремо. 



 

Основні засоби.  

Будинки та споруди обліковуються за доцільною вартістю яка є переоціненою  

вартістю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизації і 

накопичених збитків від знецінення. Будинки та споруди після визнання активом 

обліковуються за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-

які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Обладнання  обліковується  за вартістю, яка є переоціненою вартістю на дату 

переходу на МСФЗ, за винятком  витрат  на  поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. Така вартість 

включає вартість запасних часток до устаткування у момент виникнення таких витрат, 

у випадку, якщо виконуються критерії їх капіталізації. 

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом всього терміну корисного 

використання  активу до досягнення ліквідаційної вартості. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, включаючи відповідний перерозподіл змінних накладних витрат, що 

безпосередньо відносяться до вартості будівництва. Амортизація даних активів, 

також як й інших об'єктів майна, починається з місяця, наступного за місяцем 

введення в експлуатацію. 

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт відносяться до витрат 

періоду. Суми суттєвих модернізацій та удосконалень капіталізуються з одночасним 

списанням частин, що підлягають заміні. 

Прибуток або збиток, що виник в результаті вибуття якого-небудь активу, 

визначається як різниця між виручкою від продажу і залишковою вартістю активу і 

відображається в звіті про сукупний прибуток. 

При виконанні кожного капітального ремонту витрати на нього визнаються у складі 

вартості обладнання, якщо виконуються всі необхідні критерії капіталізації витрат. 

Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку, якщо в 

майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття 

даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результаті списання активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 

вартістю активу), включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний рік, в якому 

актив був списаний. 

Будь-яке збільшення в результаті переоцінки належить до резерву від переоцінки, за 

винятком випадків, коли таке збільшення компенсує зменшення вартості активу від 

переоцінки, раніше визнане в звіті про сукупний прибуток, і в цьому випадку дане 

збільшення відображається у звіті в тій мірі, в якій раніше було визнано 

зменшення. Зменшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається в 

звіті про сукупний прибуток в тій же мірі, в якій вона перевищує резерв від 

переоцінки,  по раніше проведеній переоцінці даного активу. При подальшому продажі 

або вибутті переданого активу, відповідний резерв від переоцінки, відноситься на 

нерозподілений прибуток. Частина приросту вартості від переоцінки відноситься на 

нерозподілений прибуток на протязі строку експлуатації активу. 

Залишкова вартість, термін корисного використання та методи амортизації 

переглядаються і при необхідності коригуються в кінці кожного фінансового року. 

Для груп основних засобів були встановлені очікувані терміни корисної 

експлуатації.  

 

Терміни корисної експлуатації для груп основних засобів 

 

№ 

з/п Групи основних засобів Термін корисної експлуатації, років 

1 Будівлі, споруди 10-100 

2 Машини і устаткування 5-100 

3 Транспортні засоби 5-65 

4 Інструменти,оснащення,інструменти,інвентар 4-20 

5 ІНМА 0-6 

6 в т.ч. бібліотечні фонди, МНМА-100%, інвентарна тара -6 років  

 

 

Нематеріальні активи.  

Нематеріальні активи обліковуються за первинною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. 

Амортизація програмного забезпечення нараховується прямолінійним методом протягом 

очікуваного строку використання, який становить 1-10 років. 

Нематеріальні активи  амортизуються протягом цього терміну і оцінюються з точки 

зору знецінення, якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу. Період і 

метод амортизації для нематеріального активу переглядаються, як мінімум, в кінці 

кожного звітного року. Зміна передбачуваного терміну корисного використання або 

передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, включених в 

актив, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу 



амортизації, залежно від ситуації, і обліковується як зміна оціночних значень. 

Витрати на амортизацію нематеріальних активів  визнаються в звіті про сукупний 

прибуток в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу. 

 

Товарно-матеріальні запаси.  

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній 

собівартості, або ціні можливої реалізації. Для обліку запасів застосовується 

метод  середньозваженою собівартості. Собівартість включає витрати на придбання 

запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний 

стан. Вартість вироблених запасів і незавершеного виробництва  та готової 

продукції включає вартість сировини і матеріалів, прямі витрати праці та інші 

прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат (розраховану 

в умовах звичайного використання виробничих потужностей). Чиста ціна можливої 

реалізації є розрахунковою продажною ціною за вирахуванням всіх передбачуваних 

виробничих витрат, а також очікуваних комерційних витрат і витрат обороту. 

 

Фінансові інструменти.  

Фінансові інструменти, відображені  в звіті про фінансове положення Товариства, 

включають фінансові вкладення, позики видані, торгівельну та іншу дебіторську 

заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, позики отримані, торгівельну та 

іншу кредиторську заборгованість. Фінансові інструменти спочатку відображаються за 

справедливою вартістю, плюс, за винятком фінансових інструментів, що оцінюються за 

справедливою вартістю через прибутки та збитки, витрати по здійсненню операції. 

Фінансові інструменти відображаються в звіті про фінансове положення на момент 

здійснення операції відносно відповідного фінансового інструменту.  

Фінансовий інструмент або частка фінансового інструменту списується у фінансовій 

звітності в момент, коли Товариство втрачає права або погашає зобов'язання, 

пов'язані з даним фінансовим інструментом. При списанні фінансового активу, 

різниця між отриманим або нарахованим відшкодуванням і поточною балансовою 

вартістю активу визнається в звіті про сукупний прибуток. При списанні фінансового 

зобов'язання, різниця між сплаченим або нарахованим відшкодуванням і поточною 

балансовою вартістю зобов'язання визнається в звіті про сукупний прибуток. 

 

 

Фінансові активи. 

Фінансові активи класифікуються таким чином: 

" фінансові в активи, які утримуються до погашення; 

" фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та 

збитки; 

" фінансові активи, наявні для продажу; 

" позики видані і дебіторська заборгованість Товариства. 

Фінансові вкладення в боргові цінні папери з фіксованим доходом і терміном 

погашення, які Товариство має намір і має можливість утримувати до терміну 

погашення, за винятком позик виданих і дебіторської заборгованості Товариства, 

класифікуються як "фінансові вкладення, які утримуються до погашення". Фінансові 

вкладення, що утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву під 

знецінення. Амортизація дисконту або премії при придбанні цінних паперів, що 

утримуються до погашення, визнається у складі відсоткових доходів або витрат 

протягом терміну їх погашення. Цінні папери, що утримуються до погашення, 

відображаються у складі довгострокових активів, за винятком випадків, коли 

погашення очікується протягом 12 місяців після звітної дати. 

До складу фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 

її зміни через прибутки і збитки, входять інвестиції, призначені для продажу, та 

інвестиції, класифіковані при первинному визнанні як інструменти, які 

відображаються в обліку за справедливою вартістю з визнанням її зміни через 

прибутки і збитки. 

Будь-які інші фінансові активи, окрім позик і дебіторської заборгованості 

Товариства, класифікуються як  "фінансові активи, наявні для продажу". 

У разі коли зниження справедливої вартості інвестицій, призначених для продажу, 

відображалося у складі власного капіталу, але виникли об'єктивні факти, які 

підтверджують знецінення даних інвестицій, то накопичений збиток, відображений на 

рахунках капіталу, має бути віднесений на збитки в звіті про сукупний прибуток, 

навіть, якщо вибуття інвестицій не сталося. 

Фінансові вкладення, що не мають котирувань на активному ринку, і справедлива 

вартість яких не може бути достовірно визначена, відображаються виходячи з 

вартості придбання. 

 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Торговельна і інша дебіторська заборгованість враховується за амортизованою 

вартістю з використанням методом ефективної ставки відсотка  Резерви відносно сум, 



що не підлягають відшкодуванню, які визначаються,  як різниця між балансовою 

вартістю активу і поточною вартістю передбачуваних майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка розрахованої при 

первісному визнанні, відображаються в звіті сукупний прибуток за наявності 

об'єктивних свідоцтв знецінення активу. 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в банках і касі, 

банківські депозити та високоліквідні фінансові вкладення з терміном погашення до 

трьох місяців, які вільно конвертуються у відповідні суми грошових коштів, і ризик 

зміни вартості яких є незначним. 

 

Фінансові зобов'язання. 

Фінансові зобов'язання включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, 

кредити і позики. Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, 

анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов'язання.  

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим 

самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін 

до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а 

нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій 

вартості зобов'язань у звіті про сукупний прибуток за період. 

 

Кредити і позики отримані 

Всі кредити і позики спочатку визнаються за справедливою вартістю отриманої суми 

за вирахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з її отриманням. Після первісного 

визнання відсоткові кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю по 

методу ефективної ставки відсотка. Витрати по фінансуванню, включаючи премії, що 

виплачуються при проведенні розрахунків або погашенні, враховуються по методу 

нарахування і додаються до поточної балансової вартості інструменту, якщо вони не 

були сплачені в тому періоді, в якому вони виникли. Доходи і витрати визнаються в 

звіті про сукупний  прибуток, коли зобов'язання припиняють визнаватися в звіті про 

фінансовий стан, а також в процесі амортизації. 

 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість  первісно відображається за 

справедливою вартістю і в подальшому обліковується по амортизованій вартості, яка 

розраховується по методу ефективної ставки відсотка 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів. 

Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань розглядається як така, що 

приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

Справедливою вартістю  фінансових інструментів вважається та, по якій може бути 

здійснена операція по їх продажу між зацікавленими сторонами, що не знаходяться у 

стадії ліквідації або не реалізовують майно в примусовому порядку. Кращим 

підтвердженням справедливої вартості фінансових інструментів є їх поточне біржове 

котирування на активному постійно діючому ринку. 

Справедлива вартість фінансових інструментів була визначена Товариством з 

використанням наявної інформації про поточні ринкові котирування, якщо такі були, 

та відповідних методик оцінки. Тим не менш, при інтерпретації ринкових даних, 

використаних при визначенні справедливої вартості фінансових інструментів, 

необхідне використання професійної думки. Економіці України як і раніше властиві 

певні риси ринку, що розвивається, і в поточних економічних умовах активність 

фінансових ринків є обмеженою. Ринкові котирування можуть бути застарілими або 

тими, що склалися в результаті здійснення операцій, що носять вимушений, 

неринковий характер, і таким чином, не відображають справедливу вартість 

фінансових інструментів. Керівництво Товариства використовувало у своїх оцінках 

всю наявну ринкову інформацію при оцінці справедливої вартості фінансових 

інструментів. 

 

Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю. 

Торговельні та наявні для продажу інвестиції відображаються в бухгалтерському 

балансі за справедливою вартістю. Справедлива вартість розраховується на основі 

котирувань ринкових цін. Справедлива вартість по фінансовим інструментам, які не 

мають котирувань визначається на підставі даних про продаж аналогічних фінансових 

інструментів, аналізу іншої інформації, такої як дисконтовані грошові потоки а 

також на підставі вживання інших методик оцінки. 

 

Фінансові активи, що відображаються за амортизованою вартістю.  

Оціночна справедлива вартість інструментів з фіксованою відсотковою ставкою 

ґрунтується на методі дисконтування сум очікуваних надходжень майбутніх грошових 



потоків із застосуванням відсоткових ставок, що діють, на ринку запозичень для 

нових інструментів, що передбачають аналогічний кредитний ризик і аналогічний 

термін погашення. Ставки дисконтування залежать від кредитного ризику з боку 

контрагента. Балансова вартість дебіторської заборгованості покупців і замовників 

приблизно дорівнює її справедливій вартості. 

 

Фінансові зобов'язання, що відображаються за амортизованою вартістю. 

Справедлива вартість оцінюється на  основі ринкових котирувань, якщо такі є. 

Оціночна справедлива вартість інструментів зафіксованою  відсотковою ставкою і 

встановленим терміном погашення, що не мають ринкового котирування ґрунтується на 

дисконтуванні очікуваних грошових потоків із застосуванням відсоткових ставок для 

нових інструментів з аналогічним кредитним ризиком і аналогічним строком до 

погашення.  

 

Оренда.  

Оренда основних засобів, за умовами якої до Товариства переходять всі істотні 

ризики і вигоди, виходячи з права власності, класифікується як фінансова оренда. 

Всі інші види оренди класифікуються як  операційна оренда. 

Активи, отримані на умовах лізингу, відображаються у складі основних засобів по 

найменшій з двох величин: справедливій вартості на дату придбання і поточної 

дисконтованої вартості майбутніх мінімальних орендних платежів. Одночасно 

визнається відповідна заборгованість по лізингу. 

Платежі по лізингу розподіляються між фінансовими витратами і погашенням суми 

основного боргу так, щоб досягти постійної відсоткової ставки на залишок суми 

основного боргу. Витрати по лізингу включаються до складу  відсоткових витрат в 

звіті про сукупний прибуток.  

Політика відносно амортизації об'єктів основних засобів, отриманих по лізингу, 

відповідає аналогічним об'єктам, що знаходяться у власності. Якщо немає достатньої 

впевненості в тому, що після закінчення терміну лізингу до Товариства перейде 

право власності на актив, такий актив амортизується протягом найменшого з термінів 

дії договору лізингу або терміну корисного використання. 

Орендні платежі по договорах  операційної оренди відносяться на фінансові 

результати в тому періоді, до якого вони відносяться. 

 

Визнання доходів та витрат. 

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що Товариство отримає економічні 

вигоди, та якщо виручка може бути  надійно оцінена.  Виручка оцінюється за 

справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших 

податків або мита з продажу.  

Для визнання виручки у фінансовій звітності повинні виконуватися наступні 

критерії: 

 

Продаж  продукції 

Виручка визнається, якщо істотні ризики і вигоди від володіння готовою продукцією 

переходять до покупця, сума виручки надійно визначена, ймовірне отримання 

економічних вигід, пов'язаних з операцією, та витрати понесені, або які будуть 

понесені у майбутньому і пов'язані з цією операцією можуть бути надійно визначені. 

Торгова виручка відображається за справедливою вартістю за мінусом знижок і 

відповідних податків. 

 

Відсотковий дохід 

Відсотковий дохід визнається в тому періоді, в якому він був зароблений виходячи з 

суми основного боргу і ефективної ставки відсотка, що  при дисконтуванні приводить 

потік майбутніх грошових надходжень до поточної вартості відповідного активу.  

 

Інші послуги 

Дохід від продажу послуг відображається в тому звітному періоді, в якому ці 

послуги були надані, після завершення конкретної  операції, оціненої  на підставі 

фактично наданої послуги  пропорційно загальному обсягу послуг, які мають бути 

надані. 

 

Чисті фінансові витрати 

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими 

кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових 

інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. 

Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

 

 

Зниження вартості активів.  

На кожну звітну дату Товариство здійснює перевірку балансової вартості своїх 

основних засобів і нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що 



свідчать про знецінення цих активів. В разі виявлення таких ознак розраховується  

вартість відшкодування відповідного активу з метою визначення розміру збитку від 

знецінення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцінити вартість 

відшкодування окремого активу, Товариство оцінює вартість відшкодування одиниці, 

що генерує грошові потоки, до якої відноситься такий актив. 

Вартість відшкодування визначається як найбільше значення із справедливої вартості 

активу за вирахуванням витрат на продаж і вартості, що генерується від його 

використання в господарській діяльності підприємства. При оцінці вартості від 

використання, передбачуваний грошовий потік дисконтується до поточної вартості, 

використовуючи ставки до оподаткування, які відображають поточну ринкову вартість 

грошей і властиві даному активу специфічні ризики. 

Якщо вартість відшкодування активу (або одиниці, що генерує грошовий потік) по 

оціночних значеннях менша, ніж його поточна вартість, то поточна вартість активу 

(одиниці, що генерує грошовий потік) має бути зменшена до даного значення. Втрати 

від знецінення признаються в звіті про сукупний прибуток, за винятком випадків, 

коли знецінення відноситься до активів, відображених по сумі переоцінки, при яких 

сума знецінення відноситься на резерв по переоцінці. 

Якщо втрати від знецінення відновлюються в наступному періоді, поточна вартість 

активу (одиниці, що генерує грошовий потік) має бути збільшена до нової вартості 

відшкодування, але так, щоб відновлена вартість даного активу не перевищила його 

вартість до зниження ціни попередніх періодів. Відновлення суми знецінення 

визнається в Звіті про сукупний прибуток, за винятком випадків, коли знецінення 

відноситься до активів, відображених по сумі переоцінки, при яких відновлення суми 

знецінення відноситься на резерв по переоцінці. 

 

Податок на прибуток.  

Податок на прибуток за рік включає поточні податкові витрати і відстрочений 

податок. Податок на прибуток визнається у звіті про прибутки та збитки за 

виключенням випадків, коли він стосується сум, прямо віднесених на капітал. У 

цьому разі він визнається в складі капіталу. 

Поточні податкові витрати являють собою очікувану суму податку на оподатковуваний 

прибуток за рік, що визначається згідно з вимогами податкового законодавства 

України, із застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених 

законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов'язаного з 

минулими роками. 

Відстрочені податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всі 

тимчасові різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань за фінансовим 

обліком та вартістю згідно з податковим обліком. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню: 

" за винятком ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає через 

амортизацію гудвілу або первісне визнання активу чи зобов'язання в господарській 

операції, яка не є об'єднанням бізнесу, та під час здійснення операції не впливає 

ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;  

 

" щодо оподатковуваних різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та 

асоційовані Товариства, за винятком тих ситуацій, коли можливо контролювати час 

сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде 

сторнована в найближчому майбутньому. 

 

 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, та перенесення на подальші періоди невикористаних 

податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного 

прибутку, щодо якого можна використати тимчасові різниці, що підлягають 

вирахуванню, та невикористані податкові збитки: 

" за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з 

тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, від первісного визнання активу 

чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням бізнесу, та під час 

здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або 

збиток;  

 

" щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з 

інвестиціями в дочірні та асоційовані Товариства, за винятком тих ситуацій, коли 

існує ймовірність що тимчасова різниця сторнована в найближчому майбутньому та 

буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову різницю. 

 

 

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну дату 

балансу і зменшується, якщо більше не буде ймовірною наявність оподатковуваного 



прибутку, достатнього, для використання вигоди від цього відстроченого податкового 

активу повністю або частково. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, 

які очікуються у період реалізації активу чи розрахунку за зобов'язанням, на 

основі ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи 

опосередковано встановлених законодавством на дату звіту про фінансове положення. 

 

Винагороди працівникам.  

Витрати по заробітній платі, виплати по соціальному забезпеченню, сплачені 

відпуски і лікарняні, премії і негрошові виплати нараховуються в тому періоді в 

якому відповідні винагороди надавалися персоналу Товариства. 

 

Витрати на пенсійне забезпечення.  

Підприємство здійснює внески до Пенсійного фонду України, фонди  соціального 

страхування за всіх своїх співробітників. Ці внески відносяться на фінансові 

результати в тому періоді, в якому вони були нараховані. 

Товариство зобов'язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, що здійснюються 

Державним Пенсійним фондом України робітникам, які працювали  протягом певного 

часу в шкідливих умовах, що визначені нормативно-правовими актами України, і через 

це мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку і на пенсійне 

забезпечення, передбачене при  досягненні пенсійного віку, передбаченого 

нормативно-правовими актами України. 

Чиста сума цього зобов'язання розраховується методом оцінки суми майбутніх виплат, 

зароблених працівниками в поточному та минулому періодах за надані послуги. Сума 

виплат дисконтується для визначення теперішньої вартості. Розрахунок здійснюється 

з використанням методу нарахувань прогнозованих  одиниць. 

Актуарні доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних 

доходів або збитків по певному плану перевищить 10% теперішньої вартості 

зобов'язань по пенсійному забезпеченню. Вказані прибутки або збитки признаються 

впродовж залишку очікуваного періоду служби працівників, які є учасниками цього 

пенсійного плану. Оскільки в Україні, в цілому, не існує можливості проведення 

надійної актуарної оцінки, керівництво застосовує власні припущення при розрахунку 

сум пенсійних зобов'язань на кожну дату складання балансу. 

Ці допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробітної плати, що 

прогнозуються на основі фактичних темпів зростання впродовж попередніх періодів, а 

також середнього очікуваного періоду служби працівників, які є учасниками 

пенсійного плану, з врахуванням тенденцій попередніх періодів. Фактичні результати 

можуть відрізнятися від оцінок, зроблених на певну дату. Ці припущення щорік 

переглядаються. 

 

 

Резерви.  

Резерви визнаються,  якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або 

конструктивне), що виникло в результаті минулої події, і є значна вірогідність 

того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигод, і може 

бути зроблена надійна оцінка суми  такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає 

отримати відшкодування деякої частки або всіх резервів, то відшкодування 

визнається як окремий актив, але тільки у тому випадку, коли отримання 

відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, 

відображається в звіті про фінансові результати за вирахуванням відшкодування. 

Якщо вплив тимчасової вартості грошей істотний, резерви дисконтуються по поточній 

ставці до оподаткування, яка відображає, ризики, характерні для конкретного 

зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом 

визнається як витрати на фінансування. 

 

Взаємозаліки.  

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в 

бухгалтерському балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично 

закріпленого права на залік відображених сум і існуючого наміру або провести 

розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати актив і погасити зобов'язання 

одночасно. 

 

 

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), середньореалізаційні 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; 

 
Основнi види продукцiї:  

ПАТ "ДнСЗ" виготовляє: конструкцiї з'єднаннь i перетинань колiй  (стрiлочнi 

переводи, глухi перетини, з'єднання колiй) та  елементи верхньої будови колiї 

(башмакоскидачi,з рiвнювальний пристрiй та ручний перевiдний механiзм, скрiплення 

для кривих дiлянок колiї та iнше).  

Код НПП зі звіту за 2016 рік  (звіт 1П-НПП) - 25. 99.29.10 "Пристосовання для 

залізничних і трамвайних колій,їх частини" , коди за УКТЗЕД 8608.00.10.00 

"Устатковання та обладнання для залiзничних та iнших колiй" та 8608.00.90.00 

"Частини"),за КВЕД 2010- Клас 25.99 "Виробництво інших готових металевих виробів, 

н. в. і. у. в Україні". 

З'єднання i перетинання рейкових колiй призначенi для переводу рухомого складу з 

однiєї колiї на iншу або переїзду рухомого складу через iншi колiї,  розташованi в 

однiй площинi.  

За рахунок цієї категорії продукції отримано в 2016 році 93,7 %  доходу на суму 

717 103,2 тис. грн. 

 Обсяг виробництва цієї категорії продукції за 2016 рік склав 724 435,2тис. грн. 

(за формою статистичної звітності 1П-НПП).  В натуральному виразі в статистичній 

звітності ця продукція не визначається.  Окрiм  в стрiлочної продукцiї завод 

виготовляє деталi зi сталевого литва для гiрничої промисловостi, для ремонту 

колiйних машин, та інше. Загальний обсяг реалізації продукції (доходу - виручки) 

склав 765312,6 тис. грн.    (за формою статистичної звітності 1- підприємництво),  

в т.ч. обсяг експорту -229748,6 тис. грн., або 30%  від загального обсягу продажів 

(реалізації). Обсяг виробництва в 2016 р. склав 771 084,7 тис. грн.  в діючіх 

цінах.      Різниця між обсягом реалізації ( продаж) та обсягом виробництва 

обумовлена тим, що до обсягу реалізованої продукції не війшла продукція, яка 

відгрузилась покупцеві, але право власності на неї не перейшло.   

Перспективнi товари-   Стрілочні переводи типів 60Е1, 54Е1 і 49Е1 для 

європейського і азіатського ринків, а також комплектуючі для цих стрілочних 

переводів. Нові типи трамвайних стрілочних переводів. Магістральні стрілочні 

переводи для високошвидкісного руху з безперервною поверхнею кочення. Залежнiсть 

вiд сезонних змiн має мiсце - в зимовий перiод обсяг робiт з вкладання елементiв 

верхньої будови колiї знижується, вiдповiдно знижуються обсяги закупiвлi 

стрiлочної продукцiї.  

  Основнi ринки збуту - ПАТ "Українська залізниця" , промисловi підприємства, що 

мають свої внутрiшньозаводськi колiї, метрополітени, та трамвайні парки на 

територiї України та країн СНД та Балтiї. Днiпропетровськi стрiлочнi переводи 

вiдомi також у Європi,  на африканському континентi, успiшно експлуатуються в 

країнах Азiї.Основні клієнти : - ТОВ "Корпорація КРТ"  (47,5% відвантажень 2016 

року),закупівельні організації та залізниці інших країн. Частка постачань для 

промислових пiдприємств в загальному обсязi відвантаженої продукцiї в 2016 р. 

склала 14,7%, на експорт- 21,7%. 

Основнi ризики :  

відмова від закупівель після проведення тендерів внаслідок відсутності 

фінансування,валютний контроль при затримці валютних платежів по експорту. Заходи 

до зменшення  ризикiв- розширення рiзноманiтностi номенклатури та якостi продукцiї 

для розширення клiєнтури незалежно вiд обсягiв та складностi замовлень, 

впровадження енергозберiгаючих технологiй.  

 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або 

зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти 

Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки 

Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками 

по відношенню до своєї функціональної валюти.  



Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив 

операційного валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та 

зобов'язань та відноситься до загальних змін на валютному ринку. Під вплив 

зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в 

іноземних валютах. 

 

Ризик ліквідності 

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням 

при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і 

контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і 

прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства 

необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі 

прогнозованих потоків грошових коштів приймаються вирішення про вкладення грошових 

коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики 

управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її 

зобов'язань в строк. 

 

Канали збуту та методи продажу - прямi ( за прямими договорами) безпосередньо зі 

споживачами,  з постачальними організаціями,  головним чином через тендерні та 

конкурсні торги. Умови оплати різноманітні - попередня оплата, часткова попередня 

оплата, відстрочка платежу. 

 

Джерела сировини - гірничо -  металургійні комплекси України та Росії. 

Динаміка цін  - за 2016 рік мало місце зростання цін: 

Колійні метизи - 20 % 

Феросплави - 29,8%  , 19,3% (Мн95) 

Рядовий металопрокат  - 46 %. 

Брухт - 62 %. 

 

 Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають  

більше 10% відсотків в загальному обсязі постачання та доступність джерел 

сировини: 

Рейковий прокат та рейкові скріплення - ПАТ "МК "Азовсталь", доступність через ТОВ 

"МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (Україна). 

Умови розрахунків згідно діючого договору - попередня оплата. 

АО "ЕВРАЗ Объединённый Западно - Сибирский металлургический комбинат" 

(м.Новокузнецьк, Росія) - доступність через ТОВ "Дніпрозалізничпостачання" 

Умови розрахунків згідно діючого договору - відстрочення платежу 

ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский  металлургический комбинат" 

(м.Н.Тагіл, Росія) - доступність через ТОВ "Дніпрозалізничпостачання" 

Умови розрахунків згідно діючого договору - відстрочення платежу 

 

  Особливостi стану розвитку галузi виробництва - основними чинниками, що 

визначають розвиток заводу на сучасному етапi є нестабільність обсягів закупівель 

стрілочної продукції збоку ПАТ  "Українська залізниця" внаслідок труднощів з 

фінансуванням. Так, в 2016 році основні замовлення від головного покупця - ПАТ 

"Українська залізниця" завод почав отримувати тільки починаючи з другого кварталу. 

2016 року продовжували дію наслідки  політичних подій попереднього року, які 

вплинули на стан галузі: втрата ринку збуту на територіях Криму та Донбасу, зміна 

умов господарювання  ТОВ "Керченський стрілочний завод", конкуренція на ринку 

Російської Федерації та країн СНД. Тому особливе значення набуває поступове 

опанування європейських конструкцій стрілочної продукції та ринків Азії та Європи 

( Іран, Турція, Іспанія. Зпуск у серійне виробництво стрілочної продукції для 

міського електротранспорту. 

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: 2016 року витрати на 

інновації склали 11485 тис.грн, в т.ч. на придбання машин , комп`ютерного 

обладнання  та придбання  програмного забезпечення  - 8992 тис. грн.,на зовнішні 

придбання НДР -  90 тис. грн.,  витрати на виготовлення технологічного оснащення 

для інноваційних проектів  - 1704 тис. грн. Все фінансування відбувалося за 

рахунок власних коштів. 

У 2016 році було проведено капітальний ремонт обладнання для пилогазоочищення для 

двох сталеливарних цехів, що дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин у 

повітря і привести цех показник до євронорм. Затрати на цех захід у 2016 році 

склали 3019 тис.грн. 

Для вдосконалення захобів контроля за якістю прордукції було придбано 

металографічний мікроскоп вартістю 699 тис.грн. 

 

  Конкуренція в галузі: головні конкуренти - ТОВ "Керченський стрiлочний 

завод"(м.Керч, Україна), ВАТ "Муромский стрелочный завод" (м. Муром, Володимирська 

обл., Росiя), ВАТ "Новосибирский стрелочный завод (м. Новосибiрськ, Росiя),  ТОВ 

Проммашкомплект",  ( м.  Екібастуз, Казахстан). 



  Становище на ринку: на  ринку України превалюють ПАТ "ДнСЗ" та ТОВ "Керченський 

стрілочний завод", оскільки з 2014 року продовжено на 5 років дію антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської 

Федерації. В 2016 році ПАТ "ДнСЗ" відновив ринок Російської Федерації  та Митного 

Союзу завдяки отримання необхідних сертифікатів . 

  Таким чином, ПАТ "ДнСЗ" на внутрішньому ринку знаходиться в  конкурентному 

становищі, в зв`язку із чим зростає значення експорту до країн далекого зарубіжжя. 

 

Особливості продукції: Особливiсть продукцiї заводу в тому, що новi проекти 

стрiлочних переводiв розробляються за спецiальними вимогами Укрзалiзницi та інших 

замовників силами Проектно- конструкторського відділу ПАТ "ДнСЗ" сумісно з філією 

"Науково- дослідний та конструкторсько - технологічний інститут залізничного 

транспорту" ПАТ "Українська залізниця" та іншими провідними українськими 

установами галузі. Наші переводи ефективно працюють за будь-яких умов, включаючи 

важкi, з осьовим навантаженням до 500 кН, надiйно забезпечують транспортування 

багатовiсних думпкарiв. Продукцiя заводу вiдрiзняється високою якiстю i 

надiйнiстю, зносостiйкiстю, довговiчнiстю, експлуатацiйною придатнiстю, 

конкурентоспроможнiстю.  

Плани розвитку: 

  Сучасним i перспективним вимогам залiзниць України i країн СНД повною мiрою 

вiдповiдають проекти стрiлочних переводiв, якi останнiм часом розробляються i 

серiйно випускаються. Зокрема, йдеться про переводи, призначенi для укладання в 

кривих дiлянках залiзничної колiї радiусом 600 м, а також про швидкiснi переводи, 

що забезпечують проходження рухомого складу зiшвидкiстювiд 140 до 200 км/год на 

прямому напрямку як у стиковiй , так i у безстиковiй колiї.2016 року впровадження 

нових конструкцiй було спрямовано на задоволення iндивiдуальних потреб замовникiв. 

   Вимоги Укрзалiзницi та iншихзамовникiв до високої якостi стрiлочної продукцiї 

забезпечуються, насамперед, за рахунок постiйної модернiзацiї i переоснащення 

виробництва, впровадження сучасних виробничих технологiй. Протягом кiлькох 

останнiх рокiв на виконання органiзацiйно-технiчних заходiв щорiчно витрачається 

вiд двадцяти до тридцяти мiльйонiв гривень власних коштiв. На перспективний 

розвиток рішенням Загальних зборів ПАТ "ДнСЗ" 21.04.2017 р. затверджено Програму 

розвитку ПАТ "ДнСЗ" на 2017 рiк.  

Перспективи щодо продаж продукцiї: сприятливим результатом працi в 2017 р. слiд 

вважати перевищення обсягiв реалiзацiї рівня 2016 року, враховуючи труднощі з 

фінансовим становищем покупців. Основним iнструментом досягнення поставленої цiлi 

є: 1) участь в тендерних торгах та конкурсах , якi проводяться в 2017 р. 

залiзницями країн далекого та ближнього зарубiжжя, в т. ч.  європейських ринків 

збуту;2)розширення номенклатури продукції;3) підтримання  та підвищення  якісного 

рівня продукції. 4) пошук замовлень на ливарну продукцiю для додаткового 

завантаження сталеливарного цеху; 

 

 

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 

 
 

Основнi придбання або вiдчуження активiв за 2012-2016 роки: Введено в експлуатацію 

основні засоби на суму  78 819,0  тис.грн., в т.ч. будівлі та споруди - 5 231,0 

тис.грн., машини та обладнання  - 49 566,0 тис.грн., транспортні засоби- 3573,0  

тис.грн.,   інструменти, прилади,  інвентар-  18 199,0  тис.грн.,  ІНМА- 2250,0 

тис.грн. 

 Здійснено капітальний ремонт,реконструкцію,модернізацію на суму -23785,0 

тис.грн., в т.ч. будівель,споруд -7049,0 т. грн., машин та обладнання-14996,0 

тис.грн., транспортні засоби- 23,0 тис.грн., інструменти,прилади, інвентаря- 

1085,0 тис.грн., ІНМА-632,0 тис.грн. Серед  модернізованих у 2016 році :  блок  

пилогазоочистки СЛЦ№1, станок продольно-фрезерний  мод.VIN-FR-50KW . Серед  

капітально відремонтованих  у 2016 році: установка  газоочисна  від 2-х печей 

ДС6Н1 СЛЦ№2. 

Серед  введених  в експлуатацію ОС : 2012 рік- добудова до компресорної станціі, 

добудова підстанціі 2 КТП-1000, щит водно-розподільний РУ-0,4 , електрично-силове 

обладнання ,установка ЕКЛ 100.00.00.000 для кокільного лиття, центр оброблюючий  

ATHENA 3015, воздухонагрівач  приточний GG 160  МЕ1, воздухонагрівачі приточні GG 

580 МЕ1- 2 шт.,   верстат вертикально-фрезерувальні,  осушувачі адсорбционні BD 

480-10-50 - 2шт, пічь електрична "Термо Мастер" -ДО- 9.16.9 , пічь електрична 

"Термо Мастер" -НО-10.15.2, змішувач  безперервної дії, формовочне обладнання, 

решітка вибивна, пневмотранспортні лініі, система динамічної регенераціі 10 т/ч, 

стержневе обладнання, система завантаження хроміта,змішувач одно шнековий 



С1Ш3,фільтр рукавний FRA 180*6,0 для вентиляціі, пічь газова ТермоГаз-Ло-17.15, 

крани консольно-поворотні в/п 1тн, крани мостові одно балочні в/п 5 тн.; 2013 рік 

-машина термічного різання ІНТЕРТЕХ ТМКД 702611.150, пневмотранспорт 

нерегенерированого  піска лінії ІMF, прес рихтувальний ONA PRES ( масляно-

дінамічний); 2014 рік- повітряний нагрівач приточний GG580ME1, копіювальний апарат 

Gestetner MPV 2401, штампи, опоки для формовки суцільнолитих  хрестовин,  модельні 

комплекти вкладишів та накладок упорних, накладок стикових  та інша оснастка;  

2015 рік- модельний комплект хрестовини Дн865.101, модельний комплект хрестовини  

Дн 740.00.131, індукційна нагрівальна установка ІНУ -650-1,0 УХЛ4, механізація 

подачі рейки до ІНУ, комплект обладнання для маркування SICe 10c153,  тепловоз ТГМ 

6А ; 2016 рік-пристрій для фрезерування баз осереддя ПФ 287.00.00, адсорбційний 

осушувач стислого повітря CD 65230 VIEC/G STDAC , шліфувально-полірувальний станок 

LECO SS-1000BHI, мікроскоп Axio Observer A.1. 

Всього вибуло за цей період необоротних матеріальних активів первісною вартістю 9 

202,0 тис. грн. із сумою зносу  8 866,0 тис.грн. 

Була проведена переоцінка  ОС у 2012р.: первісна вартість- на суму 201693,0 

тис.грн, знос -на суму 146911,0  тис.грн.  

Придбано програмне забезпечення для сталеливарних цехів  у 2013 р. система 

візуализациї процессів лиття LVM Flow/ver 4.5 

Придбано , але не введено в експлуатацію  обладнання  -  150,5 тис. грн.. 

Незавершене будівництво (блок допоміжних цехів) -     2 672,0 тис.грн. 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 

 
Правочинів  з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу,афілійованими особами протягом звітного періоду не укладалося. 

 

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
 

Загальна сума основних засобів не відповідає значенням балансу (стр.1010) тому, що 

вiдповiдно до МСБО17 (Оренда) при передачi майна в операцiйну оренду його вартiсть 

та зобовязання з оренди не вiдображають в балансi орендатора. 

Будинки та споруди обліковуються за доцільною вартістю яка є переоціненою  

вартістю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизації і 

накопичених збитків від знецінення. 

Обладнання  обліковується  за вартістю, яка є переоціненою вартістю на дату 

переходу на МСФЗ, за винятком  витрат  на  поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. Така вартість 

включає вартість запасних частин до устаткування у момент виникнення таких витрат, 

у випадку, якщо виконуються критерії їх капіталізації. 

Амортизація розраховується лінійним методом протягом всього терміну корисного 

використання  активу до досягнення ліквідаційної вартості. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, включаючи відповідний перерозподіл змінних накладних витрат, що 

безпосередньо відносяться до вартості будівництва. Амортизація даних активів, 

також як й інших об'єктів майна, починається з місяця , слідуючого за місяцем  

введення в експлуатацію. 

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт відносяться до витрат 

періоду. Суми суттєвих модернізацій та удосконалень капіталізуються з одночасним 

списанням частин, що підлягають заміні. 



Прибуток або збиток, що виник в результаті вибуття якого-небудь активу, 

визначається як різниця між виручкою від продажу і залишковою вартістю активу і 

відображається в звіті про сукупний прибуток. 

При виконанні кожного капітального ремонту витрати на нього визнаються у складі 

вартості обладнання, якщо виконуються всі необхідні критерії капіталізації витрат. 

Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку, якщо в 

майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття 

даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результаті списання активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 

вартістю активу), включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний рік, в якому 

актив був списаний. 

Будь-яке збільшення в результаті переоцінки належить до резерву від переоцінки, за 

винятком випадків, коли таке збільшення компенсує зменшення вартості активу від 

переоцінки, раніше визнане в звіті про сукупний прибуток, і в цьому випадку дане 

збільшення відображається у звіті в тій мірі, в якій раніше було визнано 

зменшення. Зменшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається в 

звіті про сукупний прибуток в тій же мірі, в якій вона перевищує резерв від 

переоцінки,  по раніше проведеній переоцінці даного активу. При подальшому продажі 

або вибутті переданого активу, відповідний резерв від переоцінки, відноситься на 

нерозподілений прибуток. Частина приросту вартості від переоцінки відноситься на 

нерозподілений прибуток по протягом строку експлуатації актива. 

Залишкова вартість, термін корисного використання та методи амортизації 

переглядаються і при необхідності коригуються в кінці кожного фінансового року.Для 

груп основних засобів були встановлені наступні очікувані терміни корисної 

експлуатації: 

Для груп основних засобів були встановлені наступні очікувані терміни корисної 

експлуатації: 

Групи основних засобів                          Термін корисної експлуатації, 

років 

Будівлі, споруди               10-100 

Машини і устаткування      5-100 

Транспортні засоби      5-65 

Інструм.,прилади, інвентар               4-20   

ІНМА         0-6 

 

 

Всi основнi засоби, що перебувають на балансi за залишковою вартістю, визнано 

активами. Основних засобiв, отриманих в результатi об`єднання пiдприємств, немає. 

Умови використання стацiонарнi, за 1-3 змiнними графiками роботи. 

Спосiб утримання активiв: всi активи, утримуються за рахунок власних обiгових 

коштiв. Основні засоби,які є власністю Товариства, розташованi за 

мiсцезнаходженням Товариства  - м. Дніпро, вул. Білостоцького (Любарського), 

буд.181,  крiм Пiдстанцiї "Артем" -  

м. Днiпро, вул. Бiлостоцького ( Любарського), буд. 124, Магазину - м. Днiпро, вул. 

Бiлостоцького ( Любарського), буд. 179 ( в орендi), гаражних боксiв з надбудовою - 

м. Днiпро, вул. Бiлостоцького (Любарського),  буд. 165( в оренді). Підстанція 

"Артем" експлуатується на умовах договорів спільного використання з субабонентами, 

які відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених НКРЕ та 

укладених договорів відшкодовують частину витрат на утримання технологічних мереж 

спільного використання.   

Основні засоби, балансоутримувачем яких є Товариство (тобто такі, що не увійшли до 

статутного фонду Товариства, є державною власністю і пiдлягають передачi до 

комунальної власностi (їх залишкова вартість 0 грн.) - це трансформаторні 

пiдстанцiї за адресами: 

м. Днiпро, вул. Бажова, буд. 32, вул. Бiлостоцького (Любарського), буд. 112, вул. 

Бiлостоцького (Любарського), буд. 86, вул. Малишева ( Василя Тютюника), буд. 12, 

вул. Планетна, буд. 3-5, вул. Прогресивна, буд. 1 та відповідні мережі. 

Первiсна(переоцінена) вартiсть основних засобiв(ОЗ)  на початок 2016 р. складає 

768 630 тис.грн., знос на початок 2016 р.- 476 615 тис. грн, ступінь зносу - 62%, 

у т. ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 406 616 , знос - 224 252 , 

ступінь зносу 55,1%; машини та обладнання - 290 602 , знос - 196 788 , ступінь 

зносу   67,7%; транспортнi засоби - 25 760, знос - 19 519 , ступінь зносу 75,7%;  

iнструменти, прилади, iнвентар - 35 506, знос - 26 059 ступінь зносу 73,4%;    

інші  ОЗ - 5 213, знос - 5 213 , ступінь зносу 100%. IНМА- 4 933 , знос - 4 784 , 

ступінь зносу 96,9%; 

Звітного року було введено у експлуатацію ОЗ на суму 8 001 тис. грн., у т.ч. за 

групами (тис. грн.): будiвлi та споруди -259 , машини та обладнання -1 271 ; 

iнструменти,прилади,iнвентар - 5 691, IНМА -780. 

Iншi змiни (збiльшення) первісної (переоціненої) вартостi ОЗ (модернiзацiя, 

реконструкцiя, капiтальний ремонт) - збiльшення на суму 7 877 тис. грн.: у т.ч. за 



групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 2 594, машини та обладнання - 4 997, 

транспортнi засоби -0, iнструменти, прилади, iнвентар - 286. 

Первiсна вартiсть ОЗ, що вибули за 2016 рiк - 202 тис. грн., їх знос - 196 тис. 

грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди -9 , знос -6 ; машини та 

обладнання -17, знос - 17; транспортнi засоби - 0, знос - 0, iнструмент, прилади, 

iнвентар - 120, знос - 117; інші ОЗ - 0, знос - 0; IНМА - 56, знос - 56. 

За звітний  рiк нарахована амортизацiя та знос  ОЗ  на суму 22 414 тис.грн., в 

т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 7 837 ; машини та обладнання - 9 

792; транспортнi засоби - 663,  iнструменти, прилади, iнвентар - 3 342; IНМА -780.  

Суми втрат від зменшення корисності - немає. 

Первiсна (переоцінена) вартiсть  ОЗ  на кінець 2016 р. складає 784 306 тис. грн., 

знос на кінець 2016 р.-498 833 тис. грн, Ступінь зносу  63.6  %, у т.ч. за групами 

(тис. грн.): будiвлi та споруди - 408 503, знос - 231 673, ступінь зносу 56,7%; 

машини та обладнання - 296 651, знос - 206 361, ступінь зносу  69,6%; транспортнi 

засоби - 25 760, знос - 20 182,  ступінь зносу 78,3%; iнструменти, прилади, 

iнвентар - 42 447, знос - 30 219, ступінь зносу 71,2%;   інші ОЗ - 6 372, знос - 5 

825, ступінь зносу 91,4%. ; IНМА - 4 573, знос - 4 573, ступінь зносу 100% 

Ступінь використання основних засобів  з урахуванням ступені їх зносу за 

підсумками виробничої діяльності  звітного року складає  36 ,4%. 

Ефективність використання основних засобів: їх рентабельність -  24.4%  % , 

фондовіддача -   1,004 

Первiсна (переоцінена) вартiсть повнiстю амортизованих  ОЗ, що продовжують 

експлуатуватися, на кінець 2016 р. - 64 780  тис. грн. 

Вартiсть вилучених для продажу основних засобiв - 0,00 тис.грн. 

Основнi засоби, що зданi в оренду, числяться на балансовому рахунку 1001. Їх 

первiсна вартiсть на кінець 2016 р. - 810  тис. грн., знос - 93 тис. грн., у т.ч. 

будiвлi та споруди - 810 тис. грн., знос - 93 тис. грн 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на консервації та передані на 

мобілізацію  -  15 тис. грн.  

 

Обмеження на використання власного майна товариства вiдсутнi. 

Відповідно до МСБО17(Оренда) при передачі майна в операційну оренду його вартість 

та зобов`язання з оренди не відображають в балансі орендатора. 

 

 

  

 

Значних правочинів відносно основних засобів протягом 2016 року не було. 

 

Виробнича потужнiсть розраховується на базi "Методичних пояснень по складанню 

щорiчних звiтних балансiв виробничих потужностей діючих пiдприємств, виробничих 

об'єднань",Київ,1992р.,за якими можна використовувати метод приведення 

номенклатури виробiв до одного виду однорiдної продукцiї, що приймається за 

одиницю, iз використанням коефiцiєнту приведення. В даному випадку робочі 

потужності пiдприємства складають у приведених одиницях до стрiлочного переводу 

типу Р65 марки 1/11.Коефiцiєнт використання виробничих потужностей за звiтний рiк 

визначається як вiдношення фактичного випуску продукцiї до розрахованих 

потужностей. Крiм основного виробництва стрілочних переводів пiдприємство 

виготовляє запаснi частини до стрілочних переводiв, тобто частина виробничих 

потужностей використовується на виготовлення запчастин. Розрахованi виробничі 

потужностi зменшуються на кiлькiсть комплектiв, що виробляються як запчастини. За 

2016 рiк виробничi потужностi складали 12128 комплектiв приведених одиниць, 

ступінь використання виробничих потужностей за 2016 рік склала 20,07 % . Виробничі 

потужності розраховувались під час проектування реконструкції заводу ще у складі 

Міністерства шляхів сполучення СРСР, та не враховують ступінь зносу основних 

засобів, зміни у номенклатурі продукції та інше, тому на підприємстві вважають цю 

методику застарілою та для оцінки ступені використання обладнання застосовують 

порівнювання показників обсягів  виробництва у порівняних показниках. Тому ступінь 

використання основних засобів з урахуванням  ступені їх зносу за підсумками 

виробничої діяльності  звітного року складає 36,4%.  Ефективність використання 

основних засобів - їх рентабельність - 24,4%. Фондовіддача - 1,004 грн. 

 

  Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв:  

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв: На пiдприємствi 

визначено 194 джерела забруднення атмосферного повітря, пилогазоочисним 

устаткуванням обладнано 27 джерел. На пiдставi результатів iнвентаризацiй джерел 

викидів забруднюючих речовин ПАТ "ДнСЗ", які виконали у 2012 році ТОВ "Промонал 

ЛТД" та у 2015 році ПП "НВФ Екологічний світ", підприємство отримало два дозволи 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: 

перший дозвіл, виданий  у 2012 році Держуправлiнням охорони навколишнього 

природного середовища в Днiпропетровськiй області вiд 28.11.2012 року №1210136300-



1259,термін дії  до 28.11.2017 року, та другий дозвіл, виданий Департаментом 

екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної Державної адміністрації 

від 12.01.2015 року          № 1210100000-357, термін дії дозволу до 12.01.2025 

року.   

Відомчий лабораторний контроль за додержанням нормативів викидів i скидiв 

забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище здійснюють фахiвцi 

лабораторії з  охорони та захисту  навколишнього середовища підприємства. 

Лабораторія атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного 

метрологічного нагляду ДП  "Днiпропетровський регіональний державний науково-

технічний  центр стандартизації, метрології та сертифікації",та отримала  

07.08.2015р. свідоцтво про атестацію №ПЧ-07-01/1675-2015, дійсне до 07.08.2018 

року. 

Iнвентаризацiя  вiдходiв виробничої та господарської діяльності на пiдприємствi 

розроблена ТОВ "НВФ "Екоiнжинiринг" та зареєстрована в Держуправлiннi охорони 

навколишнього природного середовища Днiпропетровськiй області. Всі промислові 

відходи, які утворюються в результаті діяльності підприємства, передаються  за 

укладеними договорами, на утилізацію або переробку  на спеціалізовані 

підприємства, які мають відповідні дозволи.  

Накопичувачів, відстійників, освітлювачів рідких промислових відходів підприємство 

не має. 

 Маси небезпечних речовин, які зберігаються i використовуються підприємством, не 

перевищують порогових мас, розрахованих згідно з вимогами "Порядку iдентифiкацiї 

та обліку об'єктів підвищеної небезпеки". За довідкою Територіального управління 

Держнаглядохоронпрацi України по Днiпропетровськiй області вiд 02.06.2004 року № 

04-14/601-2 ПАТ "ДнСЗ" реєстрації у Державному реєстрі об'єктів підвищеної 

небезпеки не підлягає.  

За організацією водогосподарської діяльності, підприємство є вторинним 

водокористувачем. Самостійних водозаборів підприємство не має. Джерелом технічного 

водопостачання підприємства є виробничий водопровід ПАТ "Iнтерпайп НТЗ". Система 

водопостачання підприємства зворотньо - прямоточна. Технічна i зворотня вода 

витрачається на приготування формувальних сумішей, глинистої суспензії, на мокру 

очистку циклонів. Вода питної якості на підприємство надходить водопроводом 

"Днiпроводоканалу". Питна вода використовується на господарсько-побутовi потреби 

та пилопониження у цехах підприємства. Накопичувачі,  відстійники, освiтлювачi 

рідких промислових вiдходiв на пiдприємствi вiдсутнi.  

  Пiдприємство має три блоки очищення виробничих стiчних вод, де застосовуються 

фiзико - хiмiчнi методи очищення. Виробничі стiчнi води після очищення скидаються 

в міську систему каналiзацiї за договором вiд 16.02.2015 р. № 0506. Дощові стiчнi 

води після очищення скидаються в колектор ПАТ "Iнтерпайп НТЗ" за договором вiд 

01.08.2011 р. № 615111704. Підприємство не скидає свої стічні води у р.Дніпро. 

Шкiдливi хiмiчнi речовини на пiдприємствi не використовуються.  

На підставі наукового звіту про результати санітарно-епідеміологічної експертизи 

від 22.12.2009 року № 19/6491, який підготував ДУ  "Інститут гігієни та медичної 

екології ім. О.М.Марзєєва АМН України ", розмір нормативної санітарно - захисної 

зони підприємства складає 80 м. Санітарно - захисну зону обладнано вiдповiдно до 

вимог ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів". 

В 2016р. на ПАТ "ДнСЗ" був проведений капітальний ремонт  пилоочисних установок 

від сталеливарних печей у двох сталеливарних цехах підприємства. На цей 

природоохоронний захід було витрачено 4 млн. 434 тис. грн.  Після проведеного 

капітального ремонту, концентрація речовин у вигляді  твердих суспендованих 

частинок (пилу), на  виході з пилоочисних установок, за результатами лабораторних 

досліджень, становить 8-10 мг/м3 при ГДК 50 мг/м3. Даний  природоохоронний захід 

значно покращив екологічний стан в санітарно-захисній зоні підприємства. 

  ПАТ "ДнСЗ" приділяє особливу увагу питанням зниження рівня впливу 

виробництва на навколишнє природне середовище. На підприємстві вчасно проводяться 

планово-попереджувальні ремонти пилогазоочисного обладнання,  яке забезпечує 

чистоту атмосферного повітря в межах ГДК. 

 

Плани капiтальногобудiвництва на 2016 рiк передбачали витрати на ремонти будівель 

та споруд  в сумi 9460 тис. грн., включаючи витрати до 100-річного ювілею 

підприємства. 

Фактично було витрачено 5651 тис.грн., де 3709 тис.грн. було витрачено на заходи 

до 100-річчя заводу. 

Джерело фiнансування - власнi обiговi кошти. Програма розвитку ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" на 2017 рiк " 

передбачає удосконалення та розширення основних засобiв, пристроїв та оснащення за 

рахунок власних обiгових коштiв. Строки виконання - протягом усього року, але 

програму розбито на 2 етапи - 1-й етап, тобто той, що необхідно профінансувати та 

виконати протягом 2017 року, та 2-й етап - фінансування та  виконання якого при 

наявності грошових коштів можна почати 2017-го року та закінчити в подальші 



періоди. Оскiльки характер та причини таких планiв мають якiсний характер щодо 

технологiї виготовлення , конструктивних змiнпродукцiї, її якості, 

енергозберігання, рішення екологічних питань,  при неповному використаннi 

виробничих потужностей цi плани не дають зростання виробничих потужностей пiсля їх 

виконання. Конкретні суми витрат уточнюються. 

 

 

 

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

економічних обмежень 

 
Одна з важливих проблем - неспівпадання обсягів замовлень,що заявлено на тендерах, 

і реальних обсягів замовлень, які значно менше внаслідок браку фінансування. Ця ж 

причина впливає на зростання дебіторської заборгованості за відвантажену 

продукцію. Особливо це торкується ПАТ "Українська залізниця" (Філія "Центр 

забезпечення виробництва").   

 Діяльность емітента  залежить від законодавчіх обмежень,  в першу чергу по 

виконанню валютного законодавства.  

В теперішній час, діюче валютне законодавство являється стримуючим фактором для 

збільшення продажів на експорт, знижує конкурентноспроможність емітента, в першу 

чергу на ринках Білорусі, Росії та інших країн СНД. 

Мають місце дискримінаційні дії щодо обмеження імпорту нашої продукції збоку країн 

Митного союзу, особливо Російської Федерації. 

 

 

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
У 2016 році визнано санкції на загальну суму 1118,2 тис. грн.,в т. ч.  

по зовнішньо - економічній діяльності - 857,6 тис.грн., по податку на землю  - 

185,6 тис. грн., по податку на прибуток - 34,4 тис.грн.,штрафні санкції за простої 

автомобілів на таможні - 20,7 тис. грн.,нші- 19,9 тис.грн.  

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
На підставі даних фінансової звітності розраховані  показники, які характеризують 

фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати 

свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане 

значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності може 

миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованість. 

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть 

бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, 

що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 10,64 гривні 

поточних активів. Тобто, в разі необхідності Товариству розрахуватися одночасно з 

усіма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних 

засобів. 

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства  від 

позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. 

Товариству майже не потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї 

діяльності. 

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних 

коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариству майже 

не потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності. 

Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність 

використання активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку 

заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника свідчить про 

те, що на кінець року Товариство з однієї гривні активів одержувало 0,15 гривні з 

прибутку. 

 

Обрана полiтика щодо фiнансування: Керiвництвом обрана така полiтика фiнансування, 

коли джерелом формування майна пiдприємства є власний капiтал, а позиковий капiтал 



формується за рахунок короткострокових зобов'язань- кредиторської заборгованостi. 

В цiлому, робочого 

капiталу достатньо для поточних потреб. Можливi шляхi пiдвищення лiквiдностi - 

збереження та розширення ринкiв збуту, пошук замовлень. 

 

 

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

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

 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактів) на 31.12.2016 року 

складає  33746,40 EUR, 45302893 RUR та за специфікаціями 57207394,56 грн. Сума до 

майбутнього довиконання за цими договорами -  33746,40 EUR , 39287014 RUR та 

18351256,87грн. За офіційним курсом НБУ на 01.01.2017р. очікувані прибутки від 

виконання цих договорів складатимуть близько 2060000 грн. 

 

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) 

 
Загальними зборами ПАТ "ДнСЗ" 21.04.2017 року основними напрямами діяльності ПАТ 

"ДнСЗ" в 2017 році визнано виробництво стрілочної продукції підвищеної  якості та 

різноманітного асортименту з метою задоволення потреб замовників. Затверджено 

Програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД" на 2017 рік. 

Її головні моменти : 

як й 2016-го року Програму поділено на 2 етапи. Перший етап спрямовано на 

першочергові потреби технічного розвитку. 

Інвестуються кошти на придбання п'ятивісного оброблюючого центру для виготвлення 

штапової оснастки та на придбання робототехнологічного зварювального комплексу для 

зварювання підкладок зі стойкою та подушкою. Технічне переобладнання заводу та 

модернізація обладнання включає: заміну системи управління   подовжньо - 

фрезерувального  верстату 6М612 , автоматизованої формувальної лінії МФЛ, 

модернізацію установки СВЧ №2 для гартування рейкових деталей, придбання 

електромостового крану вантажопід`ємністю 5 тн, придбання установок СВЧ для 

нагрівання інструменту та деталей відділку металовиробів, пресів для виготовлення 

болтів та сережок. 

    Другим етапом з технічного переобладнання та модернізації заплановано 

придбання вимірювального комплексу для обміру деталей при проведенні операцій  

правки, п`ятикоординатного поздовжньо - фрезерувального верстату. Передбачається 

реконструкція сталеливарного цеху вуглецевого литва шляхом модернізації 

сумішоприготувального відділення та системи управління малою формувальною лінією. 

Крім того планується придбання термічної печі з гартувальною ванною для деталей 

довжиною до 7 м.   В рамках природоохоронних та енергозберігаючих заходів 

планується  прокладка трубопроводу дренажної  і питної води. 

    Планом заходів щодо вдосконалення систему контролю якості продукції  

передбачено першим етапом - сертифікацію продукції та системи менеджменту якості, 

другим - придбання 11 одиниць різноманітних випробувальних приборів. Планом 

розвитку в сфері інформаційних технологій намічено придбання прикладного і 

системного програмного забезпечення , системи електронного документообігу, 

комп`ютерної техніки, системи обліку газу, модернізація системи обліку 

електроенергії, локальної комп`ютерної мережі, системи відеоспостереження. 

              Адміністрація підприємства продовжує впроваджувати нові технології. 

До другого етапу розвитку ПАТ "ДнСЗ" на 2017 рік включено:  створення ділянок 

виготовлення рейкових деталей та виготовлення гарнітури.  

 

 Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому - погіршення 

фінансового стану споживачів, погіршення політичної ситуації. 

 

 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
За планами iнновацiй отримано послуги з досліджень та розробок від організацій на 

загальну суму 119,8 тис. грн., в т.ч.: Інститут сварки ім.Патона -25,0 тис. грн., 

ДНУЗТ ім.Ак. В. Лазаряна - 41,7 тис.грн., інші - 53,1 тис.грн. 

 

 



 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Станом на 31.12.2016 року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у 

розмірі на суму 10 або більше відсотків активів ПАТ "ДнСЗ" станом на початок року, 

стороною яких виступає  ПАТ "ДнСЗ", або судові справи, стороною в яких  виступають 

посадові особи ПАТ "ДнСЗ" відсутні. 

 

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

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

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

довільній формі 

 
Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора. 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 
292015.00

0 

285473.00

0 
1210.000 1210.000 

293225.00

0 

286683.00

0 

- будівлі та споруди 
182364.00

0 

176830.00

0 
0.000 0.000 

182364.00

0 

176830.00

0 

- машини та обладнання 93814.000 90290.000 0.000 0.000 93814.000 90290.000 

- транспортні засоби 6241.000 5578.000 1210.000 1210.000 7451.000 6788.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 9596.000 12775.000 0.000 0.000 9596.000 12775.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
292015.00

0 

285473.00

0 
1210.000 1210.000 

293225.00

0 

286683.00

0 

 

Пояснення :  Загальна сума основних засобів не відповідає значенням балансу 

(стр.1010) тому, що вiдповiдно до МСБО17 (Оренда) при передачi майна в операцiйну 

оренду його вартiсть та зобовязання з оренди не вiдображають в балансi орендатора. 

Будинки та споруди обліковуються за доцільною вартістю яка є переоціненою  

вартістю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизації і 

накопичених збитків від знецінення. 

Обладнання  обліковується  за вартістю, яка є переоціненою вартістю на дату 

переходу на МСФЗ, за винятком  витрат  на  поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. Така вартість 

включає вартість запасних частин  до устаткування  у момент виникнення таких 

витрат, у випадку, якщо виконуються критерії їх капіталізації. 

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом всього терміну корисного 

використання  активу до досягнення ліквідаційної вартості. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, включаючи відповідний перерозподіл змінних накладних витрат, що 

безпосередньо відносяться до вартості будівництва. Амортизація даних активів, 

також як й інших об'єктів майна, починається з місяця , наступного за місяцем  

введення в експлуатацію. 

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт відносяться до витрат 

періоду. Суми суттєвих модернізацій та удосконалень капіталізуються з одночасним 

списанням частин, що підлягають заміні. 

Прибуток або збиток, що виник в результаті вибуття якого-небудь активу, 

визначається як різниця між виручкою від продажу і залишковою вартістю активу і 

відображається в звіті про сукупний прибуток. 

При виконанні кожного капітального ремонту витрати на нього визнаються у складі 

вартості обладнання, якщо виконуються всі необхідні критерії капіталізації витрат. 

Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку, якщо в 

майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття 

даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результаті списання активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 

вартістю активу), включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний рік, в якому 

актив був списаний. 

Будь-яке збільшення в результаті переоцінки належить до резерву від переоцінки, за 

винятком випадків, коли таке збільшення компенсує зменшення вартості активу від 

переоцінки, раніше визнане в звіті про сукупний прибуток, і в цьому випадку дане 



збільшення відображається у звіті в тій мірі, в якій раніше було визнано 

зменшення. Зменшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається в 

звіті про сукупний прибуток в тій же мірі, в якій вона перевищує резерв від 

переоцінки,  по раніше проведеній переоцінці даного активу. При подальшому продажі 

або вибутті переданого активу, відповідний резерв від переоцінки, відноситься на 

нерозподілений прибуток. Частина приросту вартості від переоцінки відноситься на 

нерозподілений прибуток по протягом строку експлуатації актива. 

Залишкова вартість, термін корисного використання та методи амортизації 

переглядаються і при необхідності коригуються в кінці кожного фінансового року.Для 

груп основних засобів були встановлені наступні очікувані терміни корисної 

експлуатації: 

Для груп основних засобів були встановлені наступні очікувані терміни корисної 

експлуатації: 

Групи основних засобів Термін корисної експлуатації, років 

Будівлі, споруди               10-100 

Машини і устаткування      5-100 

Транспортні засоби      5-65 

Інструм.,прилади, інвентар                4-20  

ІНМА  - бібліот.фонди, МНМА (100%)          0 

 

Всi основнi засоби, що перебувають на балансi за залишковою вартістю, визнано 

активами. Основних засобiв, отриманих в результатi об`єднання пiдприємств, немає. 

Умови використання стацiонарнi, за 1-3 змiнними графiками роботи. 

Спосiб утримання активiв: всi активи, утримуються за рахунок власних обiгових 

коштiв. Основні засоби,які є власністю Товариства, розташованi за 

мiсцезнаходженням Товариства  - м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 

(Любарського), буд.181,  крiм Пiдстанцiї "Артем" -  

м. Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького ( Любарського), буд. 124, Магазину - м. 

Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького ( Любарського), буд. 179 ( в орендi), гаражних 

боксiв з надбудовою - м. Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького (Любарського),  буд. 

165( в оренді). Підстанція "Артем" експлуатується на умовах договорів спільного 

використання з субабонентами, які відповідно до Правил користування електричною 

енергією, затверджених НКРЕ та укладених договорів відшкодовують частину витрат на 

утримання технологічних мереж спільного використання.   

Основні засоби, балансоутримувачем яких є Товариство (тобто такі, що не увійшли до 

статутного фонду Товариства, є державною власністю і пiдлягають передачi до 

комунальної власностi (їх залишкова вартість 0 грн.) - це трансформаторні 

пiдстанцiї за адресами: 

м. Днiпропетровськ, вул. Бажова, буд. 32, вул. Бiлостоцького (Любарського), буд. 

112, вул. Бiлостоцького (Любарського), буд. 86, вул. Малишева ( Василя Тютюника), 

буд. 12, вул. Планетна, буд. 3-5, вул. Прогресивна, буд. 1 та відповідні мережі. 

Первiсна(переоцінена) вартiсть основних засобiв(ОЗ)  на початок 2016 р. складає 

768 630 тис.грн., знос на початок 2016 р.- 476 615 тис. грн, ступінь зносу - 62%, 

у т. ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 406 616 , знос - 224 252 , 

ступінь зносу 55,1%; машини та обладнання - 290 602 , знос - 196 788 , ступінь 

зносу   67,7%; транспортнi засоби - 25 760, знос - 19 519 , ступінь зносу 75,7%;  

iнструменти, прилади, iнвентар - 35 506, знос - 26 059 ступінь зносу 73,4%;    

інші  ОЗ - 5 213, знос - 5 213 , ступінь зносу 100%. IНМА- 4 933 , знос - 4 784 , 

ступінь зносу 96,9%; 

Звітного року було введено у експлуатацію ОЗ на суму 8 001 тис. грн., у т.ч. за 

групами (тис. грн.): будiвлi та споруди -259 , машини та обладнання -1 271 ; 

iнструменти,прилади,iнвентар - 5 691, IНМА -780. 

Iншi змiни (збiльшення) первісної (переоціненої) вартостi ОЗ (модернiзацiя, 

реконструкцiя, капiтальний ремонт) - збiльшення на суму 7 877 тис. грн.: у т.ч. за 

групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 2 594, машини та обладнання - 4 997, 

транспортнi засоби -0, iнструменти, прилади, iнвентар - 286. 

Первiсна вартiсть ОЗ, що вибули за 2016 рiк - 202 тис. грн., їх знос - 196 тис. 

грн., в т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди -9 , знос -6 ; машини та 

обладнання -17, знос - 17; транспортнi засоби - 0, знос - 0, iнструмент, прилади, 

iнвентар - 120, знос - 117; інші ОЗ - 0, знос - 0; IНМА - 56, знос - 56. 

За звітний  рiк нарахована амортизацiя та знос  ОЗ  на суму 22 414 тис.грн., в 

т.ч. за групами (тис.грн.): будiвлi та споруди - 7 837 ; машини та обладнання - 9 

792; транспортнi засоби - 663,  iнструменти, прилади, iнвентар - 3 342; IНМА -780.  

Суми втрат від зменшення корисності - немає. 

Первiсна (переоцінена) вартiсть  ОЗ  на кінець 2016 р. складає 784 306 тис. грн., 

знос на кінець 2016 р.-498 833 тис. грн, Ступінь зносу  63.6  %, у т.ч. за групами 

(тис. грн.): будiвлi та споруди - 408 503, знос - 231 673, ступінь зносу 56,7%; 

машини та обладнання - 296 651, знос - 206 361, ступінь зносу  69,6%; транспортнi 

засоби - 25 760, знос - 20 182,  ступінь зносу 78,3%; iнструменти, прилади, 

iнвентар - 42 447, знос - 30 219, ступінь зносу 71,2%;   інші ОЗ - 6 372, знос - 5 

825, ступінь зносу 91,4%. ; IНМА - 4 573, знос - 4 573, ступінь зносу 100% 



Ступінь використання основних засобів  з урахуванням ступені їх зносу за 

підсумками виробничої діяльності  звітного року складає  36 ,4%. 

Ефективність використання основних засобів: їх рентабельність -  41,4%  % , 

фондовіддача -   1,9….. 

Первiсна (переоцінена) вартiсть повнiстю амортизованих  ОЗ, що продовжують 

експлуатуватися, на кінець 2016 р. - 64 780  тис. грн. 

Вартiсть вилучених для продажу основних засобiв - 0,00 тис.грн. 

Основнi засоби, що зданi в оренду, числяться на балансовому рахунку 1001. Їх 

первiсна вартiсть на кінець 2016 р. - 810  тис. грн., знос - 93 тис. грн., у т.ч. 

будiвлi та споруди - 810 тис. грн., знос - 93 тис. грн 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на консервації та передані на 

мобілізацію  -  15 тис. грн.  

Обмеження на використання власного майна товариства вiдсутнi. 

Відповідно до МСБО17(Оренда) при передачі майна в операційну оренду його вартість 

та зобов`язання з оренди не відображають в балансі орендатора. 

 

 

  

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 992965 803226 

Статутний капітал (тис.грн.) 2673 2673 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2673 2673 

Опис Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні 

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(992965.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(2673.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 23387.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 56653.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 80040.00 Х Х 

Опис Прострочених зобов`язань немає. Всi заборгованостi поточнi. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Пристосовання для залiзничних i трамвайних 

колiй, їх частини 

в статистичнiй 

звiтностi не 

визначається 

       724435.20 94 

в статистичнiй 

звiтностi не 

визначається 

       717103.20 93.7 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина  84.60 

2 Оплата працi та соцiальнi виплати   8.90 

 



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

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

 



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

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

19.01.2016 26.01.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

22.03.2016 23.03.2016 
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій                                                                                                                                   

25.03.2016 28.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

09.11.2016 10.11.2016 
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій                                                                                                                                   

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1210136300 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ 

МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. 

за КВЕД 25.99 

Середня кількість працівників  752   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 49000 Днiпропетровська область  м. Днiпро, вул. Любарського, буд. 

181, т.(056) 790-21-22 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 31.12.2011 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 2405 2881 

-- 

первісна вартість 1001 5030 6685 -- 

накопичена амортизація 1002 2625 3804 -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3484 3708 -- 

Основні засоби 1010 292015 285473 -- 

первісна вартість 1011 768630 784306 -- 

знос 1012 476615 498833 -- 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 1140 1371 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 35 35 -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 299079 293468 -- 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 114836 147358 

-- 

Виробничі запаси 1101 84187 119361 -- 

Незавершене виробництво 1102 30131 21901 -- 

Готова продукція 1103 -- 5733 -- 

Товари 1104 518 363 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 104921 106699 

-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 8044 37173 

-- 

з бюджетом 1135 310 7107 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75118 30740 -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 278402 293754 -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10935 154780 -- 

Рахунки в банках 1167 10935 154780 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 4152 1701 -- 

Усього за розділом II 1195 596718 779312 -- 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 -- -- -- 



групи вибуття 

Баланс 1300 895797 1072780 -- 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 2673 2673 

-- 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 668 668 -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 799877 989412 -- 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 803218 992753 -- 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 22924 23387 

-- 

Пенсійні зобов'язання 1505 13541 15347 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 36465 38734 -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 7025 11885 -- 

розрахунками з бюджетом 1620 12020 788 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 9102 158 -- 

розрахунками зі страхування 1625 586 679 -- 

розрахунками з оплати праці 1630 2312 2424 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 22123 12937 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 121 121 

-- 

Поточні забезпечення 1660 5894 11252 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 6033 1207 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 56114 41293 -- 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 895797 1072780 -- 

 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 765625 551404 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (509139) (336288) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 256486 215116 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 41277 154412 

Адміністративні витрати  2130 (48332) (42789) 

Витрати на збут 2150 (15227) (6949) 

Інші операційні витрати  2180 (18071) (152294) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 216133 167496 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 22447 16659 

Інші доходи  2240 14359 47425 

Фінансові витрати  2250 (1760) (572) 

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

Інші витрати  2270 (16784) (77918) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 234395 153090 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -44860 -32226 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 189535 120864 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 189535 120864 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 452324 337796 

Витрати на оплату праці 2505 65911 50270 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13328 16127 

Амортизація 2515 23593 19322 

Інші операційні витрати 2520 27595 16221 

Разом 2550 582751 439736 

 

 

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 254560 254560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 254560 254560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 744.55923950 474.79572600 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 744.55923950 474.79572600 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 763441 613378 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 953 1019 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 108405 41921 

Надходження від повернення авансів 3020 2493 2639 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 820 15333 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 641 368 

Надходження від операційної оренди 3040 377 352 

Інші надходження 3095 155828 94037 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (300212) (379041) 

Праці 3105 (54444) (38223) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (14407) (19250) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (91674) (74837) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (44260) (19884) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (13055) (28812) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (34359) (26141) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (328138) (27846) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (239) (21) 

Інші витрачання 3190 (192889) (156603) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 50955 73226 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- 41875 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 23246 4713 

дивідендів 3220 -- 117 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Надходження від погашення позик 3230 64125 80220 

Інші надходження 3250 1458101 94520 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (72379) (98833) 

необоротних активів 3260 (--) (7672) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 (230) (1140) 

Інші платежі 3290 (1387613) (222602) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 85250 -108802 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (1) 



Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -1 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 136205 -35577 

Залишок коштів на початок року 3405 10935 2048 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7640 44464 

Залишок коштів на кінець року 3415 154780 10935 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 2673 -- -- 668 799877 -- -- 803218 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 2673 -- -- 668 799877 -- -- 803218 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 189535 -- -- 189535 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 189535 -- -- 189535 

Залишок на кінець року 4300 2673 -- -- 668 989412 -- -- 992753 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1210136300 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ 

МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. 

за КВЕД 25.99 

Середня кількість працівників  757   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 49000 Днiпропетровська область  м. Днiпро, вул. Любарського, буд. 

181, т.(056) 790-21-22 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 31.12.2011 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 2405 3797 

-- 

первісна вартість 1001 5030 7601 -- 

накопичена амортизація 1002 2625 3804 -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3948 3708 -- 

Основні засоби 1010 292015 285473 -- 

первісна вартість 1011 768630 784306 -- 

знос 1012 476615 498833 -- 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 35 35 -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Гудвіл при консолідації 1055 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 298403 293013 -- 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 114836 147358 

-- 

Виробничі запаси 1101 84187 119361 -- 

Незавершене виробництво 1102 30131 21901 -- 

Готова продукція 1103 -- 5733 -- 

Товари 1104 518 363 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 104921 106699 

-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 8044 37173 

-- 

з бюджетом 1135 349 7190 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75118 30740 -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 278402 293754 -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 11580 155266 -- 

Рахунки в банках 1167 11580 155266 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 4178 1812 -- 

Усього за розділом II 1195 597428 779992 -- 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 895831 1073005 -- 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 2673 2673 

-- 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 34 156 -- 

Резервний капітал 1415 668 668 -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 799851 989468 -- 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Неконтрольована частка 1490 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 803226 992965 -- 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 22924 23387 

-- 

Пенсійні зобов'язання 1505 13541 15347 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 36465 38734 -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 26 -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 7025 11885 -- 

розрахунками з бюджетом 1620 12020 801 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 9102 158 -- 

розрахунками зі страхування 1625 586 679 -- 

розрахунками з оплати праці 1630 2312 2424 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 22123 12937 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 121 121 

-- 

Поточні забезпечення 1660 5894 11252 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 6033 1207 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 56140 41306 -- 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 895831 1073005 -- 

 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 765625 551404 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (509139) (336288) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 256486 215116 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 41277 154412 

Адміністративні витрати  2130 (48332) (42789) 

Витрати на збут 2150 (15227) (6949) 

Інші операційні витрати  2180 (18071) (152320) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 216133 167470 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 22557 16659 

Інші доходи  2240 14359 47425 

Фінансові витрати  2250 (1760) (572) 

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

Інші витрати  2270 (16784) (77918) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 234505 153064 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -44888 -32226 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 189617 120838 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 156 34 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 156 34 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 156 34 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 189773 120872 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -- -- 

неконтрольованій частці 2475 -- -- 

Сукупний дохід, що належить: 2480 -- -- 



власникам материнської компанії 

неконтрольованій частці 2485 -- -- 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 452324 337796 

Витрати на оплату праці 2505 65911 50270 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13328 16127 

Амортизація 2515 23593 19322 

Інші операційні витрати 2520 27595 16221 

Разом 2550 582751 439736 

 

 

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 254560 254560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 254560 254560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 744.88136390 474.69358890 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 744.88136390 474.69358890 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 763441 613378 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 953 1019 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 108405 41921 

Надходження від повернення авансів 3020 2493 2639 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 820 15333 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 641 368 

Надходження від операційної оренди 3040 377 352 

Інші надходження 3095 155828 94037 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (300656) (379544) 

Праці 3105 (54486) (38236) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (14407) (19263) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (91730) (74837) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (44260) (19884) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (13055) (28812) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (34359) (26141) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (328138) (27846) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (239) (21) 

Інші витрачання 3190 (192903) (156603) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 50399 72697 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- 41875 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 23246 4713 

дивідендів 3220 -- 117 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Надходження від погашення позик 3230 64125 80220 

Інші надходження 3250 1458101 94520 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (72379) (98833) 

необоротних активів 3260 (--) (7672) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (1387613) (222602) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 85480 -107662 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 26 

Інші надходження 3340 111 -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 28 13 

Сплату дивідендів 3355 (--) (1) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 83 12 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 135962 -34953 

Залишок коштів на початок року 3405 11580 2048 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7724 44485 

Залишок коштів на кінець року 3415 155266 11580 

 
  

 

 

Перший заступник голови 

Правлiння ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14367980 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД 18010011 
 

 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-

трольова-

на частка 

Разом Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

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

Залишок на початок року 4000 2673 -- 34 668 799360 -- -- 802735 -- 802735 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- 491 -- -- 491 -- 491 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 2673 -- 34 668 799851 -- -- 803226 

-- 803226 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 -- -- -- -- 189617 -- -- 189617 

-- 189617 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110 -- -- 122 -- -- -- -- 122 

-- 122 

Інший сукупний дохід 4116 -- -- 122 -- -- -- -- 122 -- 122 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 
4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Відрахування до резервного 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



капіталу 

Внески учасників : Внески до 

капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення капіталу : Викуп акцій 

(часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- 122 -- 189617 -- -- 189739 -- 189739 

Залишок на кінець року 4300 2673 -- 156 668 989468 -- -- 992965 -- 992965 

 
  

 

 

Перший заступник голови Правлiння 

ПАТ "ДнСЗ" 
________________ 

Крячко Валерiй Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Єлисеєва Свiтлана Павлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ  

ДО РIЧНОЇ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПАТ "ДнСЗ"  за 2016 рiк 

 

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"- є одним з 

найстарiших пiдприємств галузi. Пiдприємство виробляє елементи верхньої будови 

колiї: стрiлочнi переводи, глухi перетинання рiзних марок, та зрiвнювальнi 

пристрої. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" (скорочено - 

ПАТ "ДнСЗ") (далi - Товариство, Пiдприємство) було перейменовано вiдповiдно до 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв - Протокол № 2/2011 вiд 04.07.2011 року з 

Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" (з 30.03.2012 

р. - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД". Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Днiпропетровський стрiлочний завод" було правонаступником 

майнових i немайнових прав та зобов'язань АТВТ "Днiпропетровський стрiлочний 

завод", яке було перетворено з Орендного пiдприємства "Днiпропетровський 

стрiлочний завод" внаслiдок викупу цiлiсного майнового комплексу 

Днiпропетровського стрiлочного заводу Органiзацiєю орендарiв Днiпропетровського 

стрiлочного заводу. 

Товариство зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради вiд 

12.08.1994 (.№14367980). Дата запису: 30.03.2005. Номер запису: 1 224 120 0000 

009705. Iдентифiкацiйний код 14367980. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту в  новiй редакцiї, 

затвердженої рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Протокол № 

1/2016вiд 25.03.2016р. Змiни зареєстрованi 25.03.206 року. 

Згiдно даним консолiдованої Середня кiлькiсть працiвникiв за 2016  рiк становила 

753 осiб. 

Таблиця 1 

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента 

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

Скорочене найменування ПАТ "ДнСЗ" 

Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 14367980 

Код територiї за КОАТУУ 1210136300 

Територiя (область) Україна, Днiпропетровська область 

Район Амур-Нижньоднiпровський р-н 

Поштовий iндекс 49000 

Населений пункт м. Днiпро 

Вулиця, будинок вул. Любарського, б. 181, 

Мiжмiський код та телефон +38 0562 790-99-99 

Факс +38 0562 794-18-10 

E-mail dsz1@dsz.dp.ua 

www-адреса www.dsz.dp.ua 

 

Товариство взято на облiк у Державнiй податковiй iнспекцiї  

м. Днiпро 20.08.1994 року за № 11. 

У 2016 роцi Товариство було: 

" платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах за 

ставкою18% згiдно роздiлу XX, пiдроздiлу 4, п. 10 Податкового Кодексу України в 

частинi облiку податку на прибуток. 

" платником податку на додану вартiсть (iндивiдуальний податковий номер 

143679804021) 

 

Iнформацiю щодо державної реєстрацiї Товариства наведено у таблицi 2. 

Таблиця 2 

Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента 

Номер запису в ЄДР 1 224 120 0000 009705 

Дата державної реєстрацiї 12.08.1994 року 

Орган що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 

Заявлений статутний капiтал (грн.) 2 672 880 грн. (два мiльйона шiстсот сiмдесят 

двi тисячi вiсiмсот вiсiмдесят гривень 00 коп.) 

 



Згiдно даних Реєстру  власникiв iменних цiнних паперiв станом на 20.03.2017р. 

(вих. № 131746зв вiд 21 березня 2017 року.) акцiонери, частка яких перевищує 10 

вiдсоткiв статутного фонду наведено у таблицi 3. 

Таблиця 3 

Акцiонери, частка яких перевищує 10 вiдсоткiв статутного фонду 

Найменування Частка в статутному капiталi станом на 31.12.15 р. 

DARINOR ENTERPRISES LIMITED(Кiпр) 18,2959% 

JONEN CAPITAL LIMITED(Кiпр) 20,154% 

ANAXSOL INVESMENTS LIMITED(Кiпр) 15,812% 

IAPSEM HOLDINGS LIMITED(Кiпр) 18,6569% 

Фiзична особа 12,3739 

Фiзична особа 12,3743 

 

Iнформацiю щодо видiв дiяльностi Товариства згiдно даних ЄДРПОУ наведено у таблицi 

4. 

Таблиця 4 

Основнi види дiяльностi 

Код за КВЕД Вид дiяльностi 

25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв 

30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

 

Протягом перiоду, за який аудитором була проведена перевiрка, емiтент здiйснював 

дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню згiдно  з нормами Закону України вiд 2 

березня 2015 року N222-VIII  "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" та 

iнших дiючих норм законодавства України щодо лiцензування дiяльностi.  Iнформацiю 

щодо наявнi  та  дiючi лiцензiї Товариства наведено у таблицi 5. 

Таблиця 5 

Перелiк 

лiцензiй (дозволiв), що отриманi ПАТ "ДнСЗ",  

станом на 31 грудня 2016р. 

№ з.п Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, 

що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 

1 2 3 4 5 6 

1 Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв                                                                                                                                                                                      

 АГ№578758            14.07.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України                                                                                                                                                                                                                     

 необмежений 

2 Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 

таблицi IУ) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"                                                                                                                      

 № 375            06.10.2016 Державна служба України з лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками                                                                                                                                                                                                    

 06.10.2021 

1 2 3 4 5 6 

3 Дозвiл на початок роботи сталеливарних цехiв №1 та 2                                                                                                                                                                                                          

 ДН №018304           08.08.2011 Управлiння з питань наглядово-

профiлактичної дiяльностi ГУ МНС України в Днiпропетровськiй областi                                                                                                                                                            

 необмежений 

4 Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                                                                            

 №1210136300-1259     28.11.2012 Державне управлiння охорони навколишнього 

природного середовища в Днiпропетровськiй областi                                                                                                                                                                   

 28.11.2017 

5 Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання                                                                                                                                                                                                   

 №ОВ060073            01.09.2014 Центральна державна iнспекцiя з ядерної 

та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулювання України                                                                                                                                                          

 23.09.2021 

6 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082572          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

7 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082573          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

8 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082574          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

9 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082575          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 



10 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082576          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

11 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082577          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

12 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082578          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

13 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082579          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

14 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082580          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

15 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082581          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

16 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082582          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

17 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082583          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

18 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082584          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

19 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082585          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

20 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082586          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

21 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082587          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

22 Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ                                                                                                                                                                                                                                    

 №12-0082588          25.12.2014 Центральна фiлiя УДЦР                                                                                                                                                                                                                                         

 31.12.2019 

23 Надання послуг телефонного звязку (не використовується) Серiя АА  №223293

 07.11.2002 Державний комiтетезвязку та iнформатизацiї України 07.11.2017 

 

 

2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI 

Рiчна консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДнСЗ" є звiтнiстю загального 

призначення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), з урахуванням усiх прийнятих 

та дiючих у звiтному перiодi МСФЗ та iнтерпретацiй Комiтету по МСФЗ, i повнiстю їм 

вiдповiдає.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року та всi попереднi звiтнi перiоди, 

Пiдприємство складало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку (НП (С) БО). Датою переходу Пiдприємства на 

облiк по МСФЗ є 01 сiчня 2012  року. Наслiдки впливу переходу вiд облiку по П(С)БО 

на облiк по МСФЗ на 1 сiчня 2012  року  в складi власного капiталу вiдображенi у 

Таблицi №3 Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2012 рiк.  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена виходячи iз 

принципу оцiнки за фактичними витратами, за виключенням певних фiнансових 

iнструментiв, якi зазначенi у Примiтцi 5. Нижче наведенi основнi положення 

облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi консолiдованої фiнансової 

звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до всiх 

перiодiв, якi представленi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, за винятком 

спецiально застережених випадках. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих 

тисяч. 

 

3.  ПЕРИМЕТР КОНСОЛIДАЦIЇ. 

При складаннi рiчної консолiдованої  фiнансової  звiтностi  використанi  показники 

рiчної  фiнансової звiтностi  материнської  компанiї ПАТ "ДнСЗ"  та дочiрньої 

компанiї "Торгове унiтарне пiдприємство МАГIСТРАЛЬ ДнСЗ" (скорочено - Унiтарне 

пiдприємство "МАГIСТРАЛЬ ДнСЗ"), мiсцезнаходження - 246014, Республiка Бiлорусь ,  

м. Гомель, вул. Полiська, будинок 127, кiмн. 2-6. Унiтарне пiдприємство 



"МАГIСТРАЛЬ ДнСЗ" засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"  

(Протокол № 011214 вiд 01.12.2014 р.), та зареєстроване рiшенням виконавчого 

комiтету Гомельської обласної ради головного управлiння юстицiї 16.12.2014 р., 

свiдоцтво № 060990 , серiя ГМ. Частка ПАТ "ДнСЗ" в капiталi дочiрньої компанiї 

складає 100%. 

 

4. ОСНОВНI БУХГАЛТЕРСЬКI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва на кожну 

звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi 

впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у 

звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак 

невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень не може призвести до 

результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової 

вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та 

оцiнки. 

" Пенсiйнi зобов'язання 

" Резерви по сумнiвним боргам 

 

Пенсiйнi зобов'язання  

Товариство розраховує пенсiйнi зобов'язання перед працiвниками використовуючи 

метод нарахування прогнозних одиниць. Керiвництво використовує актуарнi припущення 

для розрахунку заборгованостi за зобов'язаннями по пенсiйним програмах Товариства 

на кожну балансову дату. Це вимагає вiд керiвництва Товариства здiйснення оцiнок 

грошових потокiв очiкуваних в майбутньому за програмами та вибору належної ставки 

дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. 

Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату. Для визначення вiдповiдної 

ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi вiдсотковi ставки по 

державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних таблицях 

смертностi по Українi. Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної 

заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому 

досвiдi. 

 

Резерв сумнiвних боргiв 

Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат 

виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Товариство 

використовує судження, якi 'рунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, 

для визначення суми втрати вартостi активу у випадку, коли контрагент знаходиться 

у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на 

iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 

 

5. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Перерахунок iноземної валюти. 

Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням 

валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство 

(функцiональної валюти), якою є українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,  перераховуються по 

валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають 

вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати. 

Немонетарнi  статтi,  якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй 

валютi,  перераховуються по курсах, що дiють на первiсну дату їх виникнення. 

Монетарнi  статтi,  якi оцiнюються на основi справедливої вартостi в iноземнiй 

валютi,  перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої 

вартостi. 

Офiцiйнi обмiннi курси основних валют згiдно даним НБУ наведено у таблицi 6. 

Таблиця 6 

Обмiннi курси основних валют 

                                                                                                                   

Грн. 

№ 

з/п Валюта 31.12.2016 01.01.2016 

1 Долар США           UAH/USD 27,190858 24.000668 

2 Євро                       UAH/EUR 28,4226042 26.223129 

3 Росiйськi рублi      UAH/RYR 0,45113 0.329310 

4 Бiлоруський руб UAH/БУР 13,88351 12,9 

 

Основа консолiдацiї.  

Рiчна консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i 

його дочiрнiх компанiй за станом на 31 грудня 2016 р. Дочiрнi компанiї повнiстю 

консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями 

Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжує консолiдуватися до 



дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за 

той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного 

вживання єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, 

нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй 

усерединi. Групи повнiстю  виключенi. 

 

Звiтнiсть за  сегментами. 

Порядок визначення звiтних сегментiв визначається  виходячи з форматiв внутрiшнiх 

звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi 

результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв 

показуються в звiтностi окремо. 

 

Основнi засоби.  

Будинки та споруди облiковуються за доцiльною вартiстю яка є переоцiненою  

вартiстю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. Будинки та споруди пiсля визнання активом 

облiковуються за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-

якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Обладнання  облiковується  за вартiстю, яка є переоцiненою вартiстю на дату 

переходу на МСФЗ, за винятком  витрат  на  поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть 

включає вартiсть запасних частин до устаткування у момент виникнення таких витрат, 

у випадку, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. 

Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом всього термiну корисного 

використання  активу до досягнення лiквiдацiйної вартостi. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом 

основних засобiв, включаючи вiдповiдний перерозподiл змiнних накладних витрат, що 

безпосередньо вiдносяться до вартостi будiвництва. Амортизацiя даних активiв, 

також як й iнших об'єктiв майна, починається з мiсяця, наступного за мiсяцем 

введення в експлуатацiю. 

Витрати на технiчне обслуговування та поточний ремонт вiдносяться до витрат 

перiоду. Суми суттєвих модернiзацiй та удосконалень капiталiзуються з одночасним 

списанням частин, що пiдлягають замiнi. 

Прибуток або збиток, що виник в результатi вибуття якого-небудь активу, 

визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу i залишковою вартiстю активу i 

вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. 

При виконаннi кожного капiтального ремонту витрати на нього визнаються у складi 

вартостi обладнання, якщо виконуються всi необхiднi критерiї капiталiзацiї витрат. 

Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при вибуттi або у випадку, якщо в 

майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття 

даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результатi списання активу 

(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою 

вартiстю активу), включаються в звiт про сукупний прибуток за звiтний рiк, в якому 

актив був списаний. 

Будь-яке збiльшення в результатi переоцiнки належить до резерву вiд переоцiнки, за 

винятком випадкiв, коли таке збiльшення компенсує зменшення вартостi активу вiд 

переоцiнки, ранiше визнане в звiтi про сукупний прибуток, i в цьому випадку дане 

збiльшення вiдображається у звiтi в тiй мiрi, в якiй ранiше було визнано 

зменшення. Зменшення балансової вартостi в результатi переоцiнки вiдображається в 

звiтi про сукупний прибуток в тiй же мiрi, в якiй вона перевищує резерв вiд 

переоцiнки,  по ранiше проведенiй переоцiнцi даного активу. При подальшому продажi 

або вибуттi переданого активу, вiдповiдний резерв вiд переоцiнки, вiдноситься на 

нерозподiлений прибуток. Частина приросту вартостi вiд переоцiнки вiдноситься на 

нерозподiлений прибуток на протязi строку експлуатацiї активу. 

Залишкова вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї 

переглядаються i при необхiдностi коригуються в кiнцi кожного фiнансового року. 

Для груп основних засобiв були встановленi очiкуванi термiни корисної 

експлуатацiї, якi наведено у таблицi 7. 

Таблиця 7 

Термiни корисної експлуатацiї для груп основних засобiв 

№ 

з/п Групи основних засобiв Термiн корисної експлуатацiї, рокiв 

1 Будiвлi, споруди 10-100 

2 Машини i устаткування 5-100 

3 Транспортнi засоби 5-65 

4 Iнструменти,оснащення,iнвентар 4-20 

5 IНМА ( у т.ч. бiблiотечнi фонди, МНМА - 100%) 0 

 

Нематерiальнi активи.  

Нематерiальнi активи облiковуються за первинною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення. 



Амортизацiя програмного забезпечення нараховується прямолiнiйним методом протягом 

очiкуваного строку використання, який становить 1-10 рокiв. 

Нематерiальнi активи  амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються з точки 

зору знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i 

метод амортизацiї для нематерiального активу переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi 

кожного звiтного року. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або 

передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, включених в 

актив, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу 

амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i облiковується як змiна оцiночних значень. 

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв  визнаються в звiтi про сукупний 

прибуток в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу. 

 

Товарно-матерiальнi запаси.  

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй з двох величин: фактичнiй 

собiвартостi, або цiнi можливої реалiзацiї. Для облiку запасiв застосовується 

метод  середньозваженою собiвартостi. Собiвартiсть включає витрати на придбання 

запасiв, їх доставку до даного мiсцезнаходження i на приведення їх у вiдповiдний 

стан. Вартiсть вироблених запасiв i незавершеного виробництва  та готової 

продукцiї включає вартiсть сировини i матерiалiв, прямi витрати працi та iншi 

прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих накладних витрат (розраховану 

в умовах звичайного використання виробничих потужностей). Чиста цiна можливої 

реалiзацiї є розрахунковою продажною цiною за вирахуванням всiх передбачуваних 

виробничих витрат, а також очiкуваних комерцiйних витрат i витрат обороту. 

 

Фiнансовi iнструменти.  

Фiнансовi iнструменти, вiдображенi  в звiтi про фiнансове положення Товариства, 

включають фiнансовi вкладення, позики виданi, торгiвельну та iншу дебiторську 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, позики отриманi, торгiвельну та 

iншу кредиторську заборгованiсть. Фiнансовi iнструменти спочатку вiдображаються за 

справедливою вартiстю, плюс, за винятком фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибутки та збитки, витрати по здiйсненню операцiї. 

Фiнансовi iнструменти вiдображаються в звiтi про фiнансове положення на момент 

здiйснення операцiї вiдносно вiдповiдного фiнансового iнструменту.  

Фiнансовий iнструмент або частка фiнансового iнструменту списується у фiнансовiй 

звiтностi в момент, коли Товариство втрачає права або погашає зобов'язання, 

пов'язанi з даним фiнансовим iнструментом. При списаннi фiнансового активу, 

рiзниця мiж отриманим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною балансовою 

вартiстю активу визнається в звiтi про сукупний прибуток. При списаннi фiнансового 

зобов'язання, рiзниця мiж сплаченим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною 

балансовою вартiстю зобов'язання визнається в звiтi про сукупний прибуток. 

 

 

Фiнансовi активи. 

Фiнансовi активи класифiкуються таким чином: 

" фiнансовi в активи, якi утримуються до погашення; 

" фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та 

збитки; 

" фiнансовi активи, наявнi для продажу; 

" позики виданi i дебiторська заборгованiсть Товариства. 

Фiнансовi вкладення в борговi цiннi папери з фiксованим доходом i термiном 

погашення, якi Товариство має намiр i має можливiсть утримувати до термiну 

погашення, за винятком позик виданих i дебiторської заборгованостi Товариства, 

класифiкуються як "фiнансовi вкладення, якi утримуються до погашення". Фiнансовi 

вкладення, що утримуються до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд 

знецiнення. Амортизацiя дисконту або премiї при придбаннi цiнних паперiв, що 

утримуються до погашення, визнається у складi вiдсоткових доходiв або витрат 

протягом термiну їх погашення. Цiннi папери, що утримуються до погашення, 

вiдображаються у складi довгострокових активiв, за винятком випадкiв, коли 

погашення очiкується протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

До складу фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 

її змiни через прибутки i збитки, входять iнвестицiї, призначенi для продажу, та 

iнвестицiї, класифiкованi при первинному визнаннi як iнструменти, якi 

вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю з визнанням її змiни через 

прибутки i збитки. 

Будь-якi iншi фiнансовi активи, окрiм позик i дебiторської заборгованостi 

Товариства, класифiкуються як  "фiнансовi активи, наявнi для продажу". 

У разi коли зниження справедливої вартостi iнвестицiй, призначених для продажу, 

вiдображалося у складi власного капiталу, але виникли об'єктивнi факти, якi 

пiдтверджують знецiнення даних iнвестицiй, то накопичений збиток, вiдображений на 



рахунках капiталу, має бути вiднесений на збитки в звiтi про сукупний прибуток, 

навiть, якщо вибуття iнвестицiй не сталося. 

Фiнансовi вкладення, що не мають котирувань на активному ринку, i справедлива 

вартiсть яких не може бути достовiрно визначена, вiдображаються виходячи з 

вартостi придбання. 

 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть враховується за амортизованою 

вартiстю з використанням методом ефективної ставки вiдсотка  Резерви вiдносно сум, 

що не пiдлягають вiдшкодуванню, якi визначаються,  як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка розрахованої при 

первiсному визнаннi, вiдображаються в звiтi сукупний прибуток за наявностi 

об'єктивних свiдоцтв знецiнення активу. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в банках i касi, 

банкiвськi депозити та високолiквiднi фiнансовi вкладення з термiном погашення до 

трьох мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у вiдповiднi суми грошових коштiв, i ризик 

змiни вартостi яких є незначним. 

 

 

 

Фiнансовi зобов'язання. 

Фiнансовi зобов'язання включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредити i позики. Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, 

анулювання або закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов'язання.  

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим 

самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн 

до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а 

нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй 

вартостi зобов'язань у звiтi про сукупний прибуток за перiод. 

 

Кредити i позики отриманi 

Всi кредити i позики спочатку визнаються за справедливою вартiстю отриманої суми 

за вирахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з її отриманням. Пiсля первiсного 

визнання вiдсотковi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю по 

методу ефективної ставки вiдсотка. Витрати по фiнансуванню, включаючи премiї, що 

виплачуються при проведеннi розрахункiв або погашеннi, враховуються по методу 

нарахування i додаються до поточної балансової вартостi iнструменту, якщо вони не 

були сплаченi в тому перiодi, в якому вони виникли. Доходи i витрати визнаються в 

звiтi про сукупний  прибуток, коли зобов'язання припиняють визнаватися в звiтi про 

фiнансовий стан, а також в процесi амортизацiї. 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть  первiсно вiдображається за 

справедливою вартiстю i в подальшому облiковується по амортизованiй вартостi, яка 

розраховується по методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань розглядається як така, що 

приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

Справедливою вартiстю  фiнансових iнструментiв вважається та, по якiй може бути 

здiйснена операцiя по їх продажу мiж зацiкавленими сторонами, що не знаходяться у 

стадiї лiквiдацiї або не реалiзовують майно в примусовому порядку. Кращим 

пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансових iнструментiв є їх поточне бiржове 

котирування на активному постiйно дiючому ринку. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв була визначена Товариством з 

використанням наявної iнформацiї про поточнi ринковi котирування, якщо такi були, 

та вiдповiдних методик оцiнки. Тим не менш, при iнтерпретацiї ринкових даних, 

використаних при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, 

необхiдне використання професiйної думки. Економiцi України як i ранiше властивi 

певнi риси ринку, що розвивається, i в поточних економiчних умовах активнiсть 

фiнансових ринкiв є обмеженою. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або 

тими, що склалися в результатi здiйснення операцiй, що носять вимушений, 

неринковий характер, i таким чином, не вiдображають справедливу вартiсть 

фiнансових iнструментiв. Керiвництво Товариства використовувало у своїх оцiнках 

всю наявну ринкову iнформацiю при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв. 

 

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю. 



Торговельнi та наявнi для продажу iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському 

балансi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть розраховується на основi 

котирувань ринкових цiн. Справедлива вартiсть по фiнансовим iнструментам, якi не 

мають котирувань визначається на пiдставi даних про продаж аналогiчних фiнансових 

iнструментiв, аналiзу iншої iнформацiї, такої як дисконтованi грошовi потоки а 

також на пiдставi вживання iнших методик оцiнки. 

 

Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю.  

Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою 

'рунтується на методi дисконтування сум очiкуваних надходжень майбутнiх грошових 

потокiв iз застосуванням вiдсоткових ставок, що дiють, на ринку запозичень для 

нових iнструментiв, що передбачають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний 

термiн погашення. Ставки дисконтування залежать вiд кредитного ризику з боку 

контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi покупцiв i замовникiв 

приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 

 

 

 

Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. 

Справедлива вартiсть оцiнюється на  основi ринкових котирувань, якщо такi є. 

Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв за фiксованою  вiдсотковою ставкою i 

встановленим термiном погашення, що не мають ринкового котирування 'рунтується на 

дисконтуваннi очiкуваних грошових потокiв iз застосуванням вiдсоткових ставок для 

нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до 

погашення.  

 

Оренда.  

Оренда основних засобiв, за умовами якої до Товариства переходять всi iстотнi 

ризики i вигоди, виходячи з права власностi, класифiкується як фiнансова оренда. 

Всi iншi види оренди класифiкуються як  операцiйна оренда. 

Активи, отриманi на умовах лiзингу, вiдображаються у складi основних засобiв по 

найменшiй з двох величин: справедливiй вартостi на дату придбання i поточної 

дисконтованої вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв. Одночасно 

визнається вiдповiдна заборгованiсть по лiзингу. 

Платежi по лiзингу розподiляються мiж фiнансовими витратами i погашенням суми 

основного боргу так, щоб досягти постiйної вiдсоткової ставки на залишок суми 

основного боргу. Витрати по лiзингу включаються до складу  вiдсоткових витрат в 

звiтi про сукупний прибуток.  

Полiтика вiдносно амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих по лiзингу, 

вiдповiдає аналогiчним об'єктам, що знаходяться у власностi. Якщо немає достатньої 

впевненостi в тому, що пiсля закiнчення термiну лiзингу до Товариства перейде 

право власностi на актив, такий актив амортизується протягом найменшого з термiнiв 

дiї договору лiзингу або термiну корисного використання. 

Оренднi платежi по договорах  операцiйної оренди вiдносяться на фiнансовi 

результати в тому перiодi, до якого вони вiдносяться. 

 

Визнання доходiв та витрат. 

Виручка визнається, якщо iснує вiрогiднiсть того, що Товариство отримає економiчнi 

вигоди, та якщо виручка може бути  надiйно оцiнена.  Виручка оцiнюється за 

справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та iнших 

податкiв або мита з продажу.  

Для визнання виручки у фiнансовiй звiтностi повиннi виконуватися наступнi 

критерiї: 

 

Продаж  продукцiї 

Виручка визнається, якщо iстотнi ризики i вигоди вiд володiння готовою продукцiєю 

переходять до покупця, сума виручки надiйно визначена, ймовiрне отримання 

економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю, та витрати понесенi, або якi будуть 

понесенi у майбутньому i пов'язанi з цiєю операцiєю можуть бути надiйно визначенi. 

Торгова виручка вiдображається за справедливою вартiстю за мiнусом знижок i 

вiдповiдних податкiв. 

 

Вiдсотковий дохiд 

Вiдсотковий дохiд визнається в тому перiодi, в якому вiн був зароблений виходячи з 

суми основного боргу i ефективної ставки вiдсотка, що  при дисконтуваннi приводить 

потiк майбутнiх грошових надходжень до поточної вартостi вiдповiдного активу.  

 

Iншi послуги 

Дохiд вiд продажу послуг вiдображається в тому звiтному перiодi, в якому цi 

послуги були наданi, пiсля завершення конкретної  операцiї, оцiненої  на пiдставi 



фактично наданої послуги  пропорцiйно загальному обсягу послуг, якi мають бути 

наданi. 

 

Чистi фiнансовi витрати 

Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими 

кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових 

iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. 

Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

 

Зниження вартостi активiв.  

На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх 

основних засобiв i нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що 

свiдчать про знецiнення цих активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується  

вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд 

знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть 

вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi, 

що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. 

Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi 

активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його 

використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд 

використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi, 

використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть 

грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики. 

Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по 

оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу 

(одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути зменшена до даного значення. Втрати 

вiд знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, 

коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких 

сума знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi. 

Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть 

активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути збiльшена до нової вартостi 

вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його 

вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення 

визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення 

вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми 

знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi. 

 

Податок на прибуток.  

Податок на прибуток за рiк включає поточнi податковi витрати i вiдстрочений 

податок. Податок на прибуток визнається у звiтi про прибутки та збитки за 

виключенням випадкiв, коли вiн стосується сум, прямо вiднесених на капiтал. У 

цьому разi вiн визнається в складi капiталу. 

Поточнi податковi витрати являють собою очiкувану суму податку на оподатковуваний 

прибуток за рiк, що визначається згiдно з вимогами податкового законодавства 

України, iз застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених 

законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов'язаного з 

минулими роками. 

Вiдстроченi податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всi 

тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань за фiнансовим 

облiком та вартiстю згiдно з податковим облiком. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню: 

" за винятком ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає через 

амортизацiю гудвiлу або первiсне визнання активу чи зобов'язання в господарськiй 

операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає 

нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;  

 

" щодо оподатковуваних рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та 

асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли можливо контролювати час 

сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде 

сторнована в найближчому майбутньому. 

 

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню, та перенесення на подальшi перiоди невикористаних 

податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного 

прибутку, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

вирахуванню, та невикористанi податковi збитки: 

" за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з 

тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, вiд первiсного визнання активу 

чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, та пiд час 



здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або 

збиток;  

 

" щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з 

iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли 

iснує ймовiрнiсть що тимчасова рiзниця сторнована в найближчому майбутньому та 

буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову рiзницю. 

 

 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну дату 

балансу i зменшується, якщо бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподатковуваного 

прибутку, достатнього, для використання вигоди вiд цього вiдстроченого податкового 

активу повнiстю або частково. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, 

якi очiкуються у перiод реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов'язанням, на 

основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи 

опосередковано встановлених законодавством на дату звiту про фiнансове положення. 

 

Винагороди працiвникам.  

Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi 

вiдпуски i лiкарнянi, премiї i негрошовi виплати нараховуються в тому перiодi в 

якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу Товариства. 

 

Витрати на пенсiйне забезпечення.  

Пiдприємство здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, фонди  соцiального 

страхування за всiх своїх спiвробiтникiв. Цi внески вiдносяться на фiнансовi 

результати в тому перiодi, в якому вони були нарахованi. 

Товариство зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються 

Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали  протягом певного 

часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через 

це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне 

забезпечення, передбачене при  досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого 

нормативно-правовими актами України. 

Чиста сума цього зобов'язання розраховується методом оцiнки суми майбутнiх виплат, 

зароблених працiвниками в поточному та минулому перiодах за наданi послуги. Сума 

виплат дисконтується для визначення теперiшньої вартостi. Розрахунок здiйснюється 

з використанням методу нарахувань прогнозованих  одиниць. 

Актуарнi доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних 

доходiв або збиткiв по певному плану перевищить 10% теперiшньої вартостi 

зобов'язань по пенсiйному забезпеченню. Вказанi прибутки або збитки признаються 

впродовж залишку очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками цього 

пенсiйного плану. Оскiльки в Українi, в цiлому, не iснує можливостi проведення 

надiйної актуарної оцiнки, керiвництво застосовує власнi припущення при розрахунку 

сум пенсiйних зобов'язань на кожну дату складання балансу. 

Цi допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробiтної плати, що 

прогнозуються на основi фактичних темпiв зростання впродовж попереднiх перiодiв, а 

також середнього очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками 

пенсiйного плану, з врахуванням тенденцiй попереднiх перiодiв. Фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на певну дату. Цi припущення щорiк 

переглядаються. 

 

Резерви.  

Резерви визнаються,  якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або 

конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, i є значна вiрогiднiсть 

того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод, i може 

бути зроблена надiйна оцiнка суми  такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає 

отримати вiдшкодування деякої частки або всiх резервiв, то вiдшкодування 

визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли отримання 

вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, 

вiдображається в звiтi про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування. 

Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй 

ставцi до оподаткування, яка вiдображає, ризики, характернi для конкретного 

зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом 

визнається як витрати на фiнансування. 

 

Взаємозалiки.  

Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в 

бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично 

закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести 

розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання 

одночасно. 



 

 

 

6. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

За всi попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, 

Товариство складало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку (НП (С) БО). Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк 

була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ). Як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Товариство пiдготувало фiнансову 

звiтнiсть, вiдповiдну вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, якi 

розпочалися з 1 сiчня 2012 року або пiзнiше. При пiдготовцi цiєї фiнансової 

звiтностi вступний баланс був пiдготовлений за станом на 31 грудня 2011 року - 

дату переходу Товариства на МСФЗ. 

 

7. Застосованi винятки 

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

звiльняє компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, вiд ретроспективного застосування 

деяких МСФЗ. 

Товариство застосувало такi винятки: 

" Основнi засоби, що знаходяться у власностi Товариства, вiдображалися в звiтi 

про фiнансовий стан, пiдготовленому вiдповiдно до НП(С)БО, за результатами 

переоцiнки, проведеної 31 грудня 2011 р. Товариство прийняло рiшення вважати 

вiдповiднi суми доцiльною вартiстю цих активiв, оскiльки на дату переоцiнки їх, по 

сутi, можна було порiвняти з їх справедливою вартiстю. 

" Деякi об'єкти основних засобiв були оцiненi на дату переходу на МСФЗ за їх 

справедливою вартiстю. 

 

8. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Структура нематерiальних  активiв розшифрована у таблицi 8.  

Таблиця 8 

Нематерiальнi активи, тис.грн.  

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Первiсна вартiсть   

1.1 Програмне забезпечення 2 873 4276 

1.2 Патенти  та лiцензiї, технiчнi умови 2 157 3325 

1.4 Разом 5030 

7601 

2 Знос   

2.1 Програмне забезпечення (1 055) (2 099) 

2.2 Патенти  та лiцензiї, технiчнi умови (1 570) (1 705 

2.4 Разом (2 625) (3 804) 

3 Чиста вартiсть 2 405  3797  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ, КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

Загальна сума основних засобiв не вiдповiдає значенням балансу (стр.1010) тому, що 

вiдповiдно до МСБО17 (Оренда) при передачi майна в операцiйну оренду його вартiсть 

та зобовязання з оренди не вiдображають в балансi орендатора. 

Будинки та споруди облiковуються за доцiльною вартiстю яка є переоцiненою  

вартiстю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Обладнання  облiковується  за вартiстю, яка є переоцiненою вартiстю на дату 

переходу на МСФЗ, за винятком  витрат  на  поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть 

включає вартiсть запасних частин  до устаткування  у момент виникнення таких 

витрат, у випадку, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. 

Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом всього термiну корисного 

використання  активу до досягнення лiквiдацiйної вартостi. 



Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом 

основних засобiв, включаючи вiдповiдний перерозподiл змiнних накладних витрат, що 

безпосередньо вiдносяться до вартостi будiвництва. Амортизацiя даних активiв, 

також як й iнших об'єктiв майна, починається з мiсяця , наступного за мiсяцем  

введення в експлуатацiю. 

Витрати на технiчне обслуговування та поточний ремонт вiдносяться до витрат 

перiоду. Суми суттєвих модернiзацiй та удосконалень капiталiзуються з одночасним 

списанням частин, що пiдлягають замiнi. 

Прибуток або збиток, що виник в результатi вибуття якого-небудь активу, 

визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу i залишковою вартiстю активу i 

вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. 

При виконаннi кожного капiтального ремонту витрати на нього визнаються у складi 

вартостi обладнання, якщо виконуються всi необхiднi критерiї капiталiзацiї витрат. 

Всi основнi засоби, що перебувають на балансi за залишковою вартiстю, визнано 

активами. Основних засобiв, отриманих в результатi об`єднання пiдприємств, немає. 

Обмеження на використання власного майна Товариства вiдсутнi. 

Вiдповiдно до МСБО17 (Оренда) при передачi майна в операцiйну оренду його вартiсть 

та зобов`язання з оренди не вiдображають в балансi орендатора. 

Значних правочинiв вiдносно основних засобiв протягом 2016 року не було. 

Програма розвитку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ 

ЗАВОД" на 2017 рiк " передбачає удосконалення та розширення основних засобiв, 

пристроїв та оснащення за рахунок власних обiгових коштiв. Строки виконання - 

протягом усього року, але програму розбито на 2 етапи - 1-й етап, тобто той, що 

необхiдно профiнансувати та виконати протягом 2017 року, та 2-й етап - 

фiнансування та  виконання якого при наявностi грошових коштiв можна почати 2017-

го року та закiнчити в подальшi перiоди. Оскiльки характер та причини таких планiв 

мають якiсний характер щодо технологiї виготовлення , конструктивних змiн 

продукцiї, її якостi, енергозберiгання, рiшення екологiчних питань,  при неповному 

використаннi виробничих потужностей цi плани не дають зростання виробничих 

потужностей пiсля їх виконання. Конкретнi суми витрат уточнюються. 

 

Структура основних засобiв та капiтальних iнвестицiй наведено у таблицi 9. 

Таблиця 9 

Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12. 2016 

1 Первiсна/переоцiнена вартiсть   

1.1 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 406 616  408 503  

1.2 Машини та обладнання 290 602  296 651  

1.3 Транспортнi засоби 25 760  25 760  

1.4 Iнструменти, оснащення,прилади, iнвентар 35 506  42 447  

1.5 Iншi основнi засоби 10 146  10 945  

1.6 Капiтальнi iнвестицiї 3 948  3 708  

1.7 Разом 772 578  788 014  

2 Знос    

2.1 Будинки, споруди та передавальнi пристрої -224 252  -231 673  

2.2 Машини та обладнання -196 788  -206 361  

2.3 Транспортнi засоби -19 519  -20 182  

2.4 Iнструменти, оснащення, прилади, iнвентар -26 059  -30 219  

2.5 Iншi основнi засоби -9 997  -10 398  

2.6 Капiтальнi iнвестицiї -  

2.7 Разом -476 615  -498 833  

3 Чиста вартiсть  295 963  -289 181  

 

Таблиця 10 

Рух основних засобiв i капiтальних iнвестицiй, тис.грн. 

№ з/п Показник Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти,  прилади, iнвентар Iншi основнi 

засоби Капiтальнi iнвестицiї РАЗОМ 

1 Чиста вартiсть на 01.01.2016 182 364 93 814 6 241 9 447 149 3 948

 295 963 

2 Придбання, будiвництво, виготовлення основних засобiв     

 17 894 17 894 

3 Введено в експлуатацiю 2 306 6 268  6 126 1 178 -17 996 -2118 

4 Нараховано амортизацiї -7 837 -9 792 -663 -3 342 -780 0

 -22 414 

5 Вибуло за рiк первiсної/переоцiненої вартостi -9 -17 0 -120 -56

 -138 -340 

6 Вибуло за рiк зносу 6 17 0 117 56 0 196 

7 Чиста вартiсть на 31.12.2016 176 830 90 290 5 578 12 228 547

 3 708 289 181 



 

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснило iнвестицiї в основнi засоби  на 

суму 17 894 тис.грн. 

Зобов'язання з придбання об'єктiв основних засобiв за станом на 31 грудня 2016 

року складають  150 тис.  грн. 

 

10. ЗАПАСИ 

Структура запасiв Товариства розшифрована у таблицi 11 

Таблиця 11 

Запаси, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Сировина i матерiали 84 187 119 361 

2 Незавершене виробництво 30 131 21 901 

 Готова продукцiя 0 5733 

3 Товари 518 363 

4 Разом 114 836 147 358 

 

Керiвництво Товариства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi 

реалiзацiї виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та 

фiзичного зносу. 

 

11.  ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Структура поточної дебiторської заборгованостi Товариства наведена  у таблицi12 

 

Таблиця 12 

Поточна дебiторська заборгованiсть, тис.грн 

№ 

з/п Показник 01.012016г 31.12..2016г. 

1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 104921 106 699 

2 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 

 - -з бюджетом 349 7 190  

 - За виданими авансами 8044  37 173  

2 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75118  30 740  

4 Разом 188432  181 802  

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2016 р. складається з: 

- тимчасової фiнансової допомоги - 23 100 тис. грн.; 

- позики робiтникам 1 992 тис. грн.; 

- держмита по справам, ще не розглянутих в судi - 504  тис. грн.; 

- iншi  - 5 144 тис. грн. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом наведена у таблицi 

13.   

 

Таблиця 13 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, тис.грн.  

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Податок на додану вартiсть 152 828 

2 Податок на прибуток 0 0 

3 Авансовi внески по податку на прибуток 0 0 

4 Земельний податок  3 915 

5 За оренду землi  2 392 

6 Iншi податки та збори 197 55 

7 Разом 349 7 190 

 

Структуру резерву сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть наведено у 

таблицi 14, структуру поточної дебiторської заборгованостi (за первiсною вартiстю) 

за видами валют наведено у таблицi 15 та рух резерву сумнiвних боргiв щодо 

поточнiй дебiторської заборгованостi наведено у таблицi 16. 

 

Таблиця 14 

Резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть, тис.грн.  

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1.1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 105 165 106 699 

1.2 Резерв сумнiвних боргiв -244  

1.3 Чиста реалiзацiйна вартiсть  104 921 106 699 

2.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75 211 31 353 

2.2 Резерв сумнiвних боргiв -93 -613 



2.3 Чиста реалiзацiйна вартiсть 75 118 30 740 

 Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi 180 039 137 

439 

3.1 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 349 7 190 

  180 388 144 629 

 

Таблиця 15 

Поточна дебiторська заборгованiсть (первiсну вартiсть) за видами валют, тис.грн  

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Дебiторська заборгованiсть в Гривнях 45 181 45 301 

2 Дебiторська заборгованiсть у Доларах США в грн. єкв 59 984 59 694 

3 Дебiторська заборгованiсть в Рос.руб в єкв. 0 1 704 

4 Разом 105 165 106 699 

 

Таблиця 16 

Рух резерву сумнiвних боргiв по поточнiй заборгованостi, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 

1 Сальдо резерву на початок перiоду (337) 

2 Збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги

 0 

3 Збитки вiд знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi (276) 

4 Списаннi суми  

5 Сальдо резерву на кiнець перiоду (613) 

 

12. АВАНСИ ВИДАНI 

Iнформацiю щодо розрахункiв по виданим авансам Товариства наведено у таблицi 17.  

Таблиця №17 

Аванси виданi, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Товарно-матерiальнi цiнностi 6 498 30 430 

2 Послуги 1 546 6 743 

4 Разом 8 044 37 173 

 

13.  ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Iнформацiю щодо розрахункiв поточних фiнансових iнвестицiй Товариства наведено у 

таблицi 18. 

Таблиця 18 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, тис.грн.  

№ 

з/п Показники 01.01.2016 31.12.2016 

1 2 3 4 

1 Займи     

1.1 Фiнансова позика 0 0 

1.2 Банкiвськi депозити в нацiональнiй валютi 77 608 60 054 

1.3 Банкiвськi  депозити в iноземнiй валютi 150 544 110 005 

1.4 Разом 228 152 228 152 

 

 

1 2 3 4 

2 Фiнансовi активи, наявнi для продажу     

2.1 Облiгацiї 0 0 

2.2 Акцiї 50 250 123 695 

2.3 Разом 50 250 123 695 

3 Разом фiнансових iнвестицiй 278 402 293 754 

 

Банкiвськi депозити являють собою розмiщенi у фiнансових установах грошовi кошти з 

термiном погашення вiд 3 до 12 мiсяцiв, вiдсотковi ставки за даними вкладами 

становлять в нацiональнiй валютi 9-10%, в iноземнiй валютi - 7-8 вiдсоткiв рiчних. 

 

14. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Iнформацiю щодо  наявностi грошових коштiв Товариства та їх еквiвалентiв 

консолiдовано наведено у таблицi 19, грошовi кошти та їх еквiваленти за видами 

валют наведено у таблицi 20. 

Таблиця 19 

Грошовi кошти та їх  еквiваленти (консолидация), тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Готiвка 0 0 



2 Кошти на поточних рахунках  11 580 154 780 

3 Депозитнi рахунки 0 486 

4 Разом 11 580 155 266 

 

Банкiвськi депозити являють собою розмiщенi у фiнансових установах грошовi кошти з 

термiном погашення до 3 мiсяцiв, вiдсотковi ставки а даними вкладами становлять 10 

вiдсоткiв рiчних. 

Таблиця 20 

Грошовi кошти та їх еквiваленти за видами валют (Консолидация), тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Кошти в Гривнi 6 892 46 387 

2 Кошти  у Доларах США в грн.. єкв 3 684 102 916 

3 Кошти в  Євро в грн.. єкв 117 2 036 

4 Кошти в Росiйських рублях в грн.. єкв 0 3 441 

5 Кошти в Бiлоруських  рублях в грн.. єкв 887 486 

6 Разом 11 580 155 266 

15. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований номiнальний акцiонерний (статутний) 

капiтал в сумi 2 672 880 гривень, повнiстю сформований та сплачений Товариством за 

рахунок викупленого пiд час приватизацiї цiлiсного майнового комплексу 

Днiпропетровського стрiлочного заводу, додаткових емiсiй акцiй та iндексацiї 

основних фондiв i розподiлений на 254 560 простих iменних  акцiй номiнальною 

вартiстю 10,5  гривень кожна. Усi дозволенi до випуску акцiї повнiстю сплачено та 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 

В складi Додаткового капiталу наведено курсовi рiзницi в сумi 156 тис. грн., якi 

виникли при перерахуваннi вартостi  майна закордонної iнвестицiї в нацiональну 

валюту України з метою консолiдацiї фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано 

резервний капiтал у розмiрi не менше 15%  вiд статутного капiталу. Резервний 

капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля 

затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв. Резервний капiтал на 

протязi звiтного перiоду не  змiнювався. Станом на 31.12.2016 року сума резервного 

капiталу Товариства склала 668 тис. грн. 

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 

01.01.2016 року складає 799 851 тис. грн., станом на 31.12.2016 року - 989 468 

тис. грн. 

У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство розподiляє прибуток у 

якостi дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi складеної за нацiональними 

правилами бухгалтерського облiку. Розподiл прибутку здiйснюється на основi даних 

бухгалтерської звiтностi Товариства, складеної  у вiдповiдностi до українських 

правил  облiку. У вiдповiдностi  до українського законодавства розподiлу пiдлягає 

чистий прибуток. 

 

16. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИПЛАТ ПРАЦIВНИКАМ 

Iнформацiю щодо зобов'язань з виплат працiвникам наведено у таблицi 21, змiну 

зобов'язання з виплат працiвникам, визнаного в звiтi про фiнансовий стан наведено 

у таблицi 22. 

Таблиця 21 

Зобов'язання з виплат працiвникам, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016г. 31.12.2016г. 

1 Резерв вiдпусток 5 894 6 365 

 

Таблиця 22 

Змiна пенсiйного  зобов'язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан , тис.грн. 

№ 

з/п Показик 2016 рiк 

1 Зобов'язання на початок перiоду 13 541 

2 Чистi витрати, визнанi в звiтi про фiнансовий результат 4 696 

3 Виплаченi суми (2 890) 

4 Зобов'язання на кiнець перiоду 15 347 

 

Товариство зобов'язане компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються 

Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали  протягом певного 

часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через 

це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне 

забезпечення, передбачене при  досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого 

нормативно-правовими актами України. 

Керуючись   57 МСБО 19, Товариство, при пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2016 

рiк, прийняло рiшення залучити актуарiя для оцiнки зобов'язань та витрат за 



програмами (пенсiйними планами) з встановленими виплатами. Актуарне оцiнювання 

проводилося для винагород, передбачених   4 МСБО 19, а саме: - виплати по 

закiнченнi трудової дiяльностi, оформленi як пiльговi пенсiї працiвникам, зайнятим 

(у т. ч. i ранiше зайнятим) на робочих мiсцях, атестованих за Списками 1 та 2. 

 

17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Iнформацiю щодо кредиторської заборгованостi та iнших поточних зобов'язань 

Товариства наведено у таблицi 23, кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом наведена у таблицi 24, кредиторська заборгованiсть за видами валют 

наведена у таблицi 25, iнформацiю щодо отриманих авансiв наведено у таблицi 26. 

Таблиця 23 

Кредиторська заборгованiсть, тис.грн. 

№ з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Кредиторська заборгованiсть   

1.1 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7 025 11 885 

1.2 Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 22 123 12 937 

1.3 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  2 312 2 424 

1.4 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 121 121 

1.5 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 12 020 801 

1.6 Поточнi зобов'язання за розрахунками з обов'язкового страхування 586 679 

1.7 Короткостроковi кредити банкiв 26  

1.8 Разом 50 246 30 054 

2 Iншi поточнi зобов'язання  6033 1207 

2.1 Поточнi забезпечення 5 894 11 252 

2.2 Разом 5 894 11 252 

Таблиця 24 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Розрахунки  з податку на прибуток 9102 158 

2 Розрахунки  з iнших податкiв 754 643 

3 Податковий кредит 2 164 0 

4 Разом 12 020 801 

 

Таблиця 25 

Кредиторська заборгованiсть за видами валют, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 З одержаних авансiв (стр.1635 форми №1-к) 22 123  12 937  

1.1 Кредиторська заборгованiсть в нацiональнiй валютi 1 846  5 437  

1.2 Кредиторська заборгованiсть у доларах США - 7 492  

1.3 Кредиторська заборгованiсть (покупцiв) в євро  20 277  8 

2 Iнша в грн. (стр.1620,1625,1630,1640,1690 форми №1-к) в нацiональнiй валютi 

України 21 072  5 232  

3 За товари, роботи , послуги (1615 форми №1-к) 7 025  11 885  

3.1 Кредиторська заборгованiсть в нацiональнiй валютi України 5 695  11 

766  

3.2 Кредиторська заборгованiсть у доларах США 1 330   

3.3 Кредиторська заборгованiсть  в євро  119 

 

 

 

18. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ОДЕРЖАНИХ АВАНСIВ 

Iнформацiю щодо авансiв отриманих Товариством наведено у таблицi 26. 

Таблиця 26 

Аванси отриманi, тис.грн.  

№ 

з/п Показник 01.01.2016 31.12.2016 

1 Аванси отриманi за товарно-матерiальнi цiнностi 22 117 12 930 

2 Iншi (оренда) 6 7 

3 Разом 22 123 12 937 

 

 

19. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) 

Iнформацiю про отриманi доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

наведено у таблицi 27. 

Таблиця 27 

 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), тис.грн 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 



1 Дохiд, отриманий вiд вiтчизняних покупцiв 535 067 431 229 

2 Дохiд, отриманий вiд iноземних покупцiв 230 558 120 175 

3 Разом 765 625 551 404 

 

 

 

20.  СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї наведено у таблицi 28. 

 

Таблиця 28 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тис. грн 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 Сировина 430 922 285 904 

2 Амортизацiя 20 357 15 199 

3 Оплата працi та соцiальнi виплати 45 506 28 922 

4 Послуги 12 175 6 139 

5 Iншi 179 124 

6 Разом 509 139 336 288 

 

 

21.  АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Iнформацiю про структуру адмiнiстративних витрат Товариства наведено у таблицi 29 

Таблиця 29 

Адмiнiстративнi витрати, тис.тиг 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 Оплата працi та соцiальнi виплати 25 779 26 758 

2 Послуги 5 881 3 570 

3 Технiчне обслуговування та утримання об'єктiв 3 534 5 593 

4 Амортизацiя  1 997 1 180 

5 Витрати на вiдрядження 3 275 4 573 

6 Матерiали 5 173 843 

7 Iншi 2 693 272 

8 Разом 48 332 42 789 

 

22.  ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Iнформацiю про структуру  витрат на збут Товариства наведено у таблицi 30/ 

Таблиця 30 

Витрати на збут, тис.грн 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 Транспортнi витрати 8 021 5 313 

2 Технiчне обслуговування та утримання об'єктiв 0 0 

3 Послуги 1 338 427 

4 Оплата працi та соцiальнi виплати   1 618 946 

5 Матерiали 4 210 242 

6 Iнше 40 21 

7 Разом 15 227 6 949 

 

23.  IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iнформацiю про структуру  iнших операцiйних доходiв та витрат  Товариства наведено 

у таблицi 31 

Таблиця 31 

Iншi операцiйнi доходи та витрати, тис.грн 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 2 3 4 

1 Iншi операцiйнi доходи (2120) 

1.1 Дохiд вiд продажу iноземної валюти 0 1347 

1.2 Дохiд вiд курсових коливань вартостi iноземної валюти 40 383 103 678 

1.3 Дохiд вiд операцiй з вiдступу права вимоги 0 46 500 

1.4 Невикористанi резерви 0 540 

 

1 2 3 4 

1.5 Дохiд вiд розмiщення коштiв на поточних рахунках 0 0 

1.6 Iншi 894 2 347 

1.7 Разом 41 277 154 412 

2 Iншi операцiйнi витрати (2180) 

2.1 Витрати вiд операцiй з вiдступу права вимоги 0 92 453 

2.2 Резерв сумнiвних боргiв 282 84 



2.3 Витрати з утримання соцiальної сфери 1 0 1 172 

2.4 Витрати вiд курсових коливань вартостi iноземної валюти 11 045 50 

789 

2.5 Витрати з нарахування податкiв 4 762 3 585 

2.6 Визнанi пенi, штрафи 930 611 

2.7 Iншi 0 3 626 

2.8 Разом ряд. (18 071) (152 320) 

 

 

 

24.  IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iнформацiю про структуру  iнших о доходiв та витрат  Товариства наведено у таблицi 

32. 

Таблиця 32 

Iншi доходи та витрати, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 Iншi доходи (2240 форми №2-к) 

1.1 Дохiд вiд курсових коливань фiнансових iнвестицiй в iноземнiй валютi  13 

312 5 550 

1.2 Дохiд вiд операцiй з цiнними паперами 0 41 875 

1.3 Iншi 1 047 0 

1.4 Разом 14 359 47 425 

2 Iншi витрати (2270 форми №2-к) 

2.1 Витрати (собiвартiсть) продажу цiнних паперiв  76 157 

2.2 Благодiйнiсть та спонсорська дiяльнiсть 2 501 1 742 

2.3 Курсовi рiзницi по депозитам 14 283 0 

2.4 Iншi  19 

2.5 Разом (16 784) (77 918) 

25. ФIНАНСОВI  ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iнформацiю про структуру  фiнансових доходiв та витрат  Товариства наведено у 

таблицi __ 

Таблиця 33 

Iншi фiнансовi доходи та витрати, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 2015 рiк 

1 Фiнансовi доходи (2220 форми №2-к) 

1.1 Вiдсотки по довгостроковим депозитам 22 188 15 293 

1.2 Курсовi рiзницi  0 

1.3 Вiдсотки, отриманi  по облiгацiям, акцiям 369 1 366 

1.4 Фiнансовий результат вiд продажу цiнних паперiв   

1.5 Разом 22 557 16 659 

2 Фiнансовi витрати (2250 форми №2-к) 

2.1 Вiдсотки по займу 0 0 

2.2 Фiнансовi витрати по актуарним розрахункам 1 760 412 

2.3 Iншi 0 160 

2.4 Разом (1 760) (572) 

 

26.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Iнформацiю щодо розрахунку податку на прибуток   Товариства наведено: 

-Витрати по податку на прибуток у таблицi __  

- Звiрка умовних та фактичних витрат з податку на прибуток у таблицi ___ 

- Ефект змiни тимчасових рiзниць у таблицi __ 

Таблиця 34 

Витрати по податку на прибуток, тис.грн. 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 

1 Поточнi витрати з податку на прибуток (44 425) 

2 Вiдстроченi податки (463) 

3 Податок на прибуток (44 888) 

 

Таблиця 35 

Звiрка умовних та фактичних витрат з податку на прибуток,тис.грн. 

№ 

з/п Показник 2016 рiк 

1 Фiнансовi результати до оподаткування 234 505 

2 Податок  на прибуток згiдно дiючої ставки 44 425 

3 Податковий вплив статей, що не пiдлягають оподаткуванню 463 

4 Податок на прибуток  44 888 

 

 



27. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними вважаються  сторони, одна з яких 

контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є  об'єктом 

спiльного контролю. 

Пов'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж непов'язаними 

сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд  угод i умов  мiж  

непов'язаними сторонами. 

Пов'язанi сторони включають:  

- акцiонерiв; 

- ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей; 

- компанiї, що перебувають пiд контролем або якi вiдчувають iстотний вплив 

акцiонерiв. 

 

Операцiї з ключовим керуючим персоналом 

Ключовий керуючий персонал представлений спiвробiтниками Товариства, що володiють 

повноваженнями i зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керiвництвом i контролем 

над дiяльнiстю пiдприємства, здiйснюваними прямо або побiчно. 

Винагорода  основному керiвництву включена в склад адмiнiстративних витрат  в 

звiтi про сукупний прибуток складає:   

- у 2015 роцi 6 163 тис. грн. Кiлькiсть ключових керiвникiв, яким було наданi 

компенсацiйнi виплати за 2015 рiк склала 11 осiб.  

- у 2016 роцi 7230 тис. грн. Кiлькiсть ключових керiвникiв, яким було наданi 

компенсацiйнi виплати за 2016 рiк склала 12 осiб. 

 

Угоди з iншими пiдприємствами, що знаходяться пiд загальним контролем 

Протягом звiтного перiоду Товариством було внесено  до статутного капiталу 

дочiрнього пiдприємства 231 тис. грн. 

Окрiм вказаних операцiй Товариство мало взаємовiдносини з такими  пiдприємствами, 

якi  знаходились пiд спiльним контролем: 

ПрАТ "Тако" - 3 546,1 тис.грн. 

ПрАТ "Трансмаш" - 12 812,4 тис.грн. 

ПрАТ "ЗЗБШ" - 421,0 тис.грн. 

 

28. Iнформацiя за сегментами    

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються 

керiвництвом Пiдприємства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено 

господарський сегмент - "Виробництво елементiв верхньої будови колiї та запчастин 

для промислових машин".  

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або 

збиткiв. Фiнансовi доходи та витрати Пiдприємства, а також податки на прибуток 

розглядаються з погляду всього Пiдприємства i не розподiляються на операцiйнi 

сегменти. 

Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, 

нематерiальних активiв i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту непоточних 

активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв. 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi 36. 

 

Таблиця 36 

 

Господарськi сегменти       Тис.грн 

№ з/п Показник  Виробництво елементiв верхньої будови колiї та запчастин для 

промислових машин Нерозподiленi статтi Всього 

  2016р 2015р 2016р 2015р 2016р 2015р 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 765 625 551 404 - 0 765 625

 551 404 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (    -   )  0 (    -   )  0 (    

-   ) 0 

3 Iншi операцiйнi доходи - 0 41 277 154 412 41 277 154 

412 

4 Фiнансовi доходи - 0 22 557 16 659 22 557 16 659 

5 Дохiд вiд участi в капiталi - 0 - 0 - 0 

6 Iншi доходи - 0 14 359 47 425 14 359 47 425 

7 Дохiд з податку на прибуток - 0 0 0 - 0 

8 Всього доходiв 765 625 551 404 78 193 218 496 843 818

 769 900 

9 Собiвартiсть реалiзацiї 509 139 336 288   0 509 139 336 

288 

10 Адмiнiстративнi витрати 48 332 42 789   0 48 332 42 

789 

11 Витрати на збут 15 227 6 949   0 15 227 6 949 



12 Iншi операцiйнi витрати 0 0 18 071 152 320 18 071 152 

320 

13 Iншi витрати   0 16 784 77 918 16 784 77 918 

14 Втрати вiд участi в капiталi   0   0 0 0 

15 Фiнансовi витрати   0 1 760 576 1 760 572 

16 Податок на прибуток   0 44 888 32 226 44 888 32 

226 

17 Всього витрат 572 698 386 026 81 503 263 040 654 201

 649 062 

18 Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 192 927 165 378 -3 

310 -44 544 189 617 120 838 

19 Активи пiдприємства 779 992 597 428   0 779 992 597 

428 

20 Зобов'язання пiдприємства 80 040 92 603   0 80 040

 92 603 

21 Капiтальнi iнвестицiї 45 811 11 023   0 45 811 11 

023 

22 Амортизацiя необоротних активiв 23 593 19 322   0 23 

593 19 322 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi 37. 

 

 Таблиця 37 

Географiчнi збутовi сегменти, тис.грн 

№ з/п Країна 2016 рiк 2015 рiк 

1 2 3 4 

1 Україна 534 776 431 229 

2 Росiя 31 802 0 

3 Казахстан   2 405 

4 Бiлорусiя 75 424 90 173 

5 Туреччина 9 685 9 774 

6 Испания 4 233   

7 Азербайджан 463   

8 Грузия 26 267   

9 Иран 33 201   

10 Великобританiя 1 173 12 026 

11 Латвия 45 009   

12 Эстония 1 543   

13 Iнший експорт 2 049 5 797 

14 Всього доходiв 765 625 551 404 

 

29. ПОТЕНЦIЙНI ТА УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство  має зобов'язань за контрактами з 

придбання основних засобiв на суму 129,1 тис. грн. 

 

Податкова система 

В Українi  в 2014 роцi було прийнято суттєвi змiни в Податковий кодекс в частинi 

розрахункiв податку на прибуток пiдприємств, якi почали дiяти з 1 сiчня 2015 року. 

Новi змiни в Податковий кодекс передбачають, окрiм iншого, розрахунок податкової 

бази для оподаткування податком на прибуток виконаний з використанням результату 

господарської дiяльностi пiдприємства, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi 

пiдприємства, з застосуванням до нього визначених кодексом коригувань . Для 

розрахунку податку на прибуток застосувались, та будуть застосовуватися, наступнi 

ставки податку на прибуток: 

- з 1 сiчня 2015 року - 18 %; 

- з 1 сiчня 2016 року - 18 %. 

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 

податкових активiв та зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва 

Товариства що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент 

складання даної фiнансової звiтностi.  

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань Товариство 

використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод 

сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених 

податкових активiв та зобов'язань. 

 

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача 

за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна 

вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв 



або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або 

результати майбутнiх операцiй Компанiї. 

Станом на 31.12.2016 року Товариство оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових 

справах, в яких являється вiдповiдачем, як незначну. 

 

 

30. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає, якщо майбутнi комерцiйнi операцiї та визнанi активи або 

зобов'язання вираженi в валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти 

Товариства i змiна обмiнного курсу може мати негативний вплив на грошовi потоки 

Товариства. Товариство не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками 

по вiдношенню до своєї функцiональної валюти.  

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив 

операцiйного валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та 

зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив 

зазначеного ризику пiдпадають реалiзацiя, закупiвлi Товариства, деномiнованi в 

iноземних валютах. 

 

У таблицi 38  показанi фiнансовi активи та зобов'язання Товариства за балансовою 

вартiстю  станом на 31 грудня 2016 р. 

Таблиця 38 

Фiнансовi активи та зобов'язання       

№з/п 31.12.2016 р. UAH EUR USD RUR BYR РАЗОМ 

1 ФIНАНСОВI АКТИВИ             

2 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 35         35 

3 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 183 692 28 428 81 578   56

 293 754 

4 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ             

5 Торгова дебiторська заборгованiсть  45 302   59 694 1 703  

 106 699 

6 Iнша дебiторська заборгованiсть  30 740         30 

740 

 7 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 37 153 6   14  

 37 173 

8 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 7 107      

 83 7 190 

9 Векселi одержанi           0 

10 ПОЗИКИ           0 

11 Фiнансова позика           0 

12 Банкiвськi депозити           0 

13 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЕКВIВАЛЕНТИ 42 681 2 036 106 622 3 441 486 155 

266 

14 РАЗОМ ФIНАНСОВI АКТИВИ 346 730 30 464 247 894 5 144 625 630 

857 

16 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ             

17 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11 766 119  

     11 885 

18 Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 5 437  8  7 492  

   12 937 

19 Поточнi з за розрахунками з оплати працi 2 424         2 424 

20 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 121    

     121 

21 Iншi поточнi зобов'язання 1 207         1 207 

22 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 788       13

 801 

23 РАЗОМ ФIНАНСОВI Зобов'язання 29 922 119 0 0 13 30 054 

24 ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 316 808 30 345 247 894 5 144 612 600 803 

 

 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням 

при настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i 

контроль за лiквiднiстю. Товариство використовує процедуру пiдготовки бюджету i 

прогнозування руху грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Товариства 

необхiдних коштiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. На основi 

прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються вирiшення про вкладення грошових 

коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. Проведення полiтики 

управлiння кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштiв на погашення її 



зобов'язань в строк. Аналiз по термiнах погашення фiнансових зобов'язань в розрiзi 

недисконтованих потокiв грошових коштiв наведено у таблицi ___ 

Таблиця 39 

Аналiз по термiнах погашення фiнансових зобов'язань в розрiзi недисконтованих 

потокiв грошових коштiв , тис.грн 

№ з/п На 31.12.2016 р. Прострочена До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12  

мiсяцiв Бiльше року РАЗОМ 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ФIНАНСОВI АКТИВИ             

2 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї         35 35 

3 Поточнi фiнансовi iнвестицiї     293 754    293 754 

4 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ           0 

5 Торгова дебiторська заборгованiсть    71 275  34 665 21 738

 106 699 

6 Iнша дебiторська заборгованiсть    7 635  5  23 100 30 

740 

7 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом   7 190      

 7 190 

8 Векселi одержанi             

9 ПОЗИКИ             

10 Фiнансова позика             

11 Банкiвськi депозити             

12 РАЗОМ АКТИВИ  14 830 293 754 105 988 23 846 438 

418 

13 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ             

14 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   11 885  

     11 885 

15 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi   2 424      

 2 424 

16 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками      

   121 121 

17 Iншi поточнi зобов'язання   1 207       1 207 

18 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом   801      

 801 

19 РАЗОМ зобов'язання   16 317 0 0 121 16 438 

20 ЧИСТА ПОЗИЦIЯ   -1 487 293 754 105 988 23 725 421 

980 

 

 

31. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ 

ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМIТЕНТА 

Станом на 31 грудня 2016 року  здiйснилася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 

i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй згiдно особливої iнформацiї 

Не порушувалося справи про банкрутство емiтента, не виносились ухвали про його 

санацiю. 

Не порушувалися справи  про  утворення фiлiй, представництв, про зменшення 

статутного капiталу. 

Не мали мiсце факти лiстингу /делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi, не 

приймалися рiшення про викуп власних акцiй. 

Показники фiнансової звiтностi були змiненi на початок року у звязку з деномiнацею 

бiлоруського рубля та змiною iнтерпретацiї про нематерiальнi активи. Змiни не є 

суттєвими. Це вiдображено в консолiдованому звiтi: 

Звiт про фiнансовий стан рядок 1005, 1135, 1155, 1165, 1167, 1190, 1420, 1600, 

1615, 1625, 1630, 1690, 

Звiт про власний капiтал рядок  4010 

 

32.  ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 

Основнi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть 

Товариства наведено у таблицi __40_ 

Таблиця 40 

Основнi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть 

Товариства 

 

№ з/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного 

товариства та пiдприємства - емiтента облiгацiй Орiєнтовне позитивне значення 

показника Станом на 31.12.2016 

1 2 3 4 5 

1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1 (ряд. 1165+ряд.1160) > 0 

збiльшення   0,25 - 0,5 10,87 



 Показує  яку частку поточних  боргiв пiдприємство може погасити зараз 

наявними коштами ------------------------------   

   ф. 1 ряд. 1695   

2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф. 1 ряд. 1195 > 1 18,90 

 Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство  може сплатити, якщо для 

цього використає всi  оборотнi активи ---------------- 1,0 - 2,0  

   ф. 1 ряд. 1695    

3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф. 1 

ряд. 1495 >  0,5 0,93 

 Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв -----

-----------------   

   ф. 1 ряд. 1900   

4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)

 < 1 0,08 

 Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв. -----------------------

------- 0,5 - 1,0  

   ф. 1 ряд. 1495    

5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355 > 0 0,19 

 Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства -----------

------------------- збiльшення  

   ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2    

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати 

свої поточнi зобов'язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане 

значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може 

миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованiсть. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов'язання можуть 

бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, 

що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 10,64 гривнi 

поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з 

усiма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних 

засобiв. 

             Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану 

Товариства  вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй 

сумi джерел. Товариству майже не потрiбно залучення позикових коштiв для 

фiнансування своєї дiяльностi. 

Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних 

коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже 

не потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.. 

Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть 

використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку 

заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про 

те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,15 гривнi з 

прибутку. 

 

33. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий 

стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в 

перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк 

вiдсутнi.  

 

 

34.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть затверджена  Наглядовою радою   ПАТ "ДнСЗ"  21 

березня 2017 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами Товариства. 

 

 

 

Керiвник                                                                                 

В.О. Крячко 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                              

С.П.Єлисеєва 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "Фінансист" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
21860250 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
49000,  Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

проспект Героїв, будинок 1-Г 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

0402 

26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів 

 

 

 

д/н 

 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 

 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"  

за  2016 рік 

 

Засновникам ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  

СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

та 

Національній комісії з цінних паперів 

та фондового ринку 

 

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (код 

ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,б.60, 

к.27.) провели аудит річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", скорочено ПАТ 

"ДнСЗ", (код ЄДРПОУ 14367980, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., 

місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181, Дата державної реєстрації: 

12.08.1994 Дата запису: 30.03.2005 Номер запису: 1 224 120 0000 009705  (далі- 

Товариство) що додається, яка складається з Консолідованого балансу (звіт про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2016р. та відповідних звітів: Консолідований звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт  про рух 

грошових коштів (за прямим методом) та Консолідований звіт про власний капітал за 

період, який закінчився на 31.12.2016р.  та інших приміток, а також з стислого 

викладу зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію. 

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 

ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання річної консолідованої 

фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального 

призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий 

внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання даної фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки. 

Річна консолідована фінансова звітність ПАТ "ДНСЗ" підготовлена згідно з вимогами 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Облікової політики, затверджені 

наказом по товариству від 27.12.2011р. № 430, які використовувались при веденні 

бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів за 2016 рік.  

Підготовка річної консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва 

розрахунків та припущень,  що впливають  на суми активів та зобов'язань, 

відображених у річній консолідованій фінансовій  звітності, а також на суми 

доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного 

періоду. 

Відповідальність аудитора 

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про 

аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з 

вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  



впевненості  та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, 

прийнятих в якості Національних стандартів аудиту. 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що дана фінансова звітність 

не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності.  

Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і 

проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у річній консолідованій фінансовій звітності суттєвих помилок. 

Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та 

інформації, розкритих у даній фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. 

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень даної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб'єктом  господарювання фінансової звітності, 

з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 

прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального 

подання фінансової звітності.   

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 

можливості висловити думку стосовно того, чи складена річна консолідована 

фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною 

основою фінансової звітності. 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту.  

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для 

висловлення аудиторської думки.  

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

В ході аудиту ми не отримали в повній мірі підтвердження від контрагентів стосовно 

сум дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі Товариства 

станом на 31.12.2016р. 

Товариством самостійно виявлено та виправлено помилку, що стало причиною зміни 

деяких показників у фін.звітності на початок звітного періоду.  

 

Висловлення думки 

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають 

достатньо обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно 

річної консолідованої фінансової звітності Товариства . 

На нашу думку, за винятком впливу питання,  про яке йдеться у параграфі "Підстава 

для висловлення умовно-позитивної думки", отримані аудиторські докази є достатньою 

та відповідною основою для висловлення аудиторської думки, щодо річної 

консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. 

Річна консолідована фінансова звітність станом на 31.12.2016 р. та за рік, що 

закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

концептуальної основи та до застосування вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та вимог діючого законодавства. 

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2016 р.,  відповідає положенням 

статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.  № 435- IV. 

 

Пояснювальний параграф 

Не змінюючи нашої думки стосовно річної консолідованої фінансової звітності ми 

звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі 

такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з 

загальною економічною ситуацією в Україні; з політичною ситуацією в державі 

Україна; з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності та 

оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал 

відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності. 

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"  

Свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм, виданого АПУ 

26.01.2001 року, дію якого подовжено до 26.11.2020 р. рішенням Аудиторської палати 

від 26.11.2015 р. № 317/4. 

Місцезнаходження:  49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, б. 60, оф.27,  

т. 0562 788-87-45 

Аудит проводився на підставі договору від "03 січня  2017р. № 20/7-0-ПАТ. 



 

 

"07" квітня   2017 р. 

 

Директор АФ "Фінансист"  - аудитор                                                         

Поспехова О.Д.  

сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р., 

чинний до 28.04.2018 р.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


