Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Степанов Якiв Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКIВСЬКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00191052

4. Місцезнаходження
емітента

84205 Донецька область д/н м.Дружкiвка вул.Соборна, буд.3

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(06267) 4-34-50 (06267)

4-47-11

6. Електронна поштова
DMF@DMF.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

24.04.2018 р.
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.dmf.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

25.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
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)
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
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
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
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

X

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

X

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

X

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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки Керуючись п.п.2) п.1 р.4 гл.III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд
03.12.2013 р. № 2826 , до складу рiчної iнформацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" не включено:
- iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiю про рейтингове агентство;
- iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- iнформацiю про дивiденди;
- iнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- текст аудиторського висновку (звiту);
Також не надається:
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi облiгацiї емiтентом не випускалися.
- "Iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", оскiльки товариство не випускало iнших цiнних
паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї.
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери", у зв'язку з тим, що за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду", тому, що викуп акцiй власної емiсiї
Товариством у 2017 роцi не здiйснювався.
Через те, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" не є
емiтентом iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН, у рiчнiй iнформацiї не має наступних даних:
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
- основнi вiдомостi про ФОН
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
- правила ФОН
У складi рiчної iнформацiї не надається звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки не здiйснювалась емiсiя
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ
ВИРОБІВ"

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

Немає

3. Дата проведення державної реєстрації

10.05.1995

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

3322698.80

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
706

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.94

ВИРОБНИЦТВО КРІПИЛЬНИХ І ІВИНТОНАРІЗНИХ ВИРОБІВ

46.90

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

25.61

ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ

10. Органи управління
д/н
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26005616714900

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26005616714900

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Генеральний директор
Степанов Якiв Юрiйович

1966
Повна вища, 2002р., Донецька академiя управлiння,
"Менеджмент виробництва"
30
Голова правлiння ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ"
26.04.2016 на 3 роки

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління
поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання
їх рішень.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та
Наглядової ради. Наглядова рада та Загальні збори, окрім виключної компетенції, мають право винести
рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.
Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до
компетенції заступника Генерального директора, керівників структурних підрозділів, іншим особам на
підставі належним чином оформлених документів (довіреність, розпорядження, наказ тощо).
Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним
директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право
прийняти рішення про обрання іншої особи, уповноваженої підписувати контракт з Генеральним
директором при ухваленні рішення про обрання.
Генеральний директор у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством,
Положенням про Генерального директора та контрактом, вправі без довіреності діяти від імені Товариства,
в тому числі представляти його інтереси, підписувати договори, вчиняти правочини від імені Товариства, в
межах передбачених Положенням про Генерального директора та Статутом Товариства у всіх організаціях,
установах, органах, як в Україні, так і за її межами.
Генеральний директор зобов'язаний:
1) очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів
Товариства;
2) звітувати перед Загальними зборами і Наглядовою радою;
3) організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
4) на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про
діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
5) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення
організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;
6) забезпечувати належне управління майном Товариства;
7) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень;
8) керуватися у своїй роботі чинним законодавством України, Статутом Товариства, діючим Положенням,
контрактом, іншими внутрішніми документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і
Наглядовою радою;
9) дотримуватись всіх прийнятих у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію,
що стала відомою в зв'язку з виконанням своїх функцій, особам, що не мають доступу до такої інформації, а
також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
10) вчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії, аудиторам повну і точну інформацію про діяльність
і фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції. Вищезазначена інформація і документи надаються
членам Наглядової ради на протязі 5 днів від дати одержання Товариством відповідного запиту на ім'я
Генерального директора.
До повноважень Генерального директора належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ;
2) організація ведення бухгалтерського, фінансового, податкового й інших видів обов'язкового обліку і
звітності АТ, у тому числі ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами, підготовка і подача
внутрішньої звітності Товариства;

3) організація надання річного звіту Товариства для затвердження Загальними зборами акціонерів;
4) винесення на розгляд Наглядової Ради, Загальних зборів питань про здійснення угод із заінтересованістю;
5) винесення на розгляд Наглядової ради питання про вчинення значних правочинів, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інше не передбачено рішеннями Загальних зборів
Товариства або діючим законодавством України;
6) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, згідно встановленої Товариством процедури укладання і виконання договорів;
7) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та
контроль за їх виконанням;
8) підготовка звітів Наглядовій раді, щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
9) розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
10) здійснення попереднього розгляду питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової
ради, підготовка необхідної інформації та пропозицій;
11) організація та забезпечення проведення Загальних зборів в межах повноважень передбачених Статутом
Товариства;
12) затвердження внутрішніх Положень Товариства (за винятком тих, затвердження яких віднесено до
компетенції Наглядової ради, Загальних зборів), Положень про структурні підрозділи та посадових
інструкцій працівників Товариства;
13) прийняття рішення про відрядження працівників Товариства;
14) укладання від імені Товариства трудових договорів, угод з працівниками, прийняття на роботу,
звільнення з роботи, видання відповідних наказів, застосовування методів заохочення, накладання
стягнення;
15) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
16) здійснення суворого контролю за оптимальним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів;
17) вирішення кадрових питань Товариства;
18) прийняття рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства;
19) затвердження штатного розкладу;
20) визначення посадових окладів, форм та системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що
залучаються до роботи згідно із законодавством України (якщо це не віднесено до виключної компетенції
інших органів);
21) підписання колективного договору та узгодження його умов;
22) організація соціально - побутового обслуговування працівників Товариства;
23) організація і контроль випуску цінних паперів Товариства, їхнього розміщення і звертання;
24) організація і контроль з питань матеріально-технічного забезпечення господарської й іншої діяльності
Товариства;
25) організація і контроль збуту й обслуговування продукції і послуг, що провадяться Товариством;
26) планування і контроль зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
27) розпорядження коштами і майном Товариства відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства
і рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;
28) видання доручень, відкриття в кредитних установах розрахункових, валютних та інших рахунків
Товариства;
29) прийняття рішень, видання наказів і розпоряджень з усіх питань оперативної діяльності Товариства;
30) затвердження ціни і тарифів на продукцію і послуги;
31) укладання та підписання передбачених законодавством договорів від імені Товариства, які необхідні для
нормального функціонування Товариства, з дотриманням установленої процедури узгодження умов
договорів і прийняття рішень, з урахуванням вимог, викладених у Положенні про Генерального директора,
Положенні про Наглядову Раду, Положенні про Загальні збори акціонерів, Статуті Товариства.
32) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
33) керування роботою структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення
виконання покладених на них завдань;
34) затвердження та визначення переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію та
комерційну таємницю про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
35) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
36) визначення обов'язків свого заступника;
37) виконання інших обов'язків, покладених на нього контрактом, рішенням Наглядової ради, рішенням
Загальних зборів акціонерів, чинним законодавством, Статутом Товариства.
Змін призначення на посаді Генерального директора протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Як Генеральний директор отримував протягом року від
Товариства заробітну плату. До призначення Генеральним директором займав такi посади за останнi 5
рокiв: голова правлiння товариства, генеральний директор. Загальний стаж роботи 30 рокiв. На iнших
пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Головний бухгалтер
Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

1972
Повна Вища, 1994р., Донецький державний технiчний
унiверситет "Економiка та управлiння в машинобудуваннi"
25
В.о. головного бухгалтера ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ"
26.04.2013 на невизначений термiн

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.

Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку відповідно до правил його
ведення та зобов'язаний забезпечувати:
1.широке використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт,
прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку;
2.облiк коштiв в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом;
3.облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання
калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг;
4.своєчасне нарахування податкiв, зборiв, внесків до державного бюджету, пенсiйного фонду; 5.дотримання
фiнансової i касової дисциплiни;
6.облiк результатiв iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i
зобов'язань;
7.списання з бухгалтерських рахункiв нестач, дебiторської заборгованості та iнших втрат;
8.складання фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв;
9.податковий облiк вiдповiдно до податкового законодавства;
10.складання податкової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв,
надання її в передбаченi термiни до органів податкової служби;
11.облiк та складання звiтностi за МСФЗ, i надання її в установленi термiни вiдповiдним органам;
12.надання iнформацiї в економiчну службу для здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової
дiяльностi пiдприємства; й iнше.
Права головного бухгалтера:
1.встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв з тим, щоб кожен працiвник знав коло
своїх обов'язкiв та був відповідальним за їх виконання;
2.вимагати вiд усiх пiдроздiлiв i служб дотримання порядку оформлення господарських операцiй i надання
до бухгалтерiї або в iнформацiйно-обчислювальний центр необхiдних документiв i вiдомостей;
3.вимагати вiд керiвників пiдроздiлiв, а в необхiдних випадках i вiд Голови Правлiння пiдприємства вжиття
заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання коштiв пiдприємства, забезпеченню правильної
органiзацiї первинного бухгалтерського облiку та контролю;
4.перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку
приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших
цiнностей;
5.погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв,
завiдувачiв складами та iн);
6.вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв полiпшення складського i вагового господарства,
належної органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв та iнших цiнностей; й iнше.
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:
1.неправильне ведення бухгалтерського облiку, наслiдком чого з'явилися занедбанiсть бухгалтерського
облiку i викривлення в бухгалтерськiй звiтностi;
2.прийняття до виконання й оформлення документiв по операцiях, що суперечать встановленому порядку
приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших
цiнностей;
3.складання недостовiрної бухгалтерської та податкової звiтностi з вини бухгалтерiї;
4.не використання своїх прав в iнтересах виконання обов'язкiв;
5.належнi виконання обов'язкiв пiдлеглих працiвників, дотримання правил охорони працi, технiки безпеки,
виробничої санiтарiї, протипожежного захисту, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
6.якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв;
Головний бухгалтер нарiвнi з Генеральним директором пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за: а)порушення
правил i положень, що регламентують фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства;
б)несвоєчасне стягнення грошових відрахувань з виплат посадовим особам на підставі постанов;
в)порушення строкiв надання фiнансової та податкової звiтностi.
Дисциплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальнiсть головного бухгалтера визначається вiдповiдно
до чинного законодавства.
Змiн призначення на посадi протягом 2016 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Як головний бухгалтер отримувала від Товариства протягом року заробітну плату. Перелiк
попереднiх посад, якi займала за останнi 5 рокiв: виконуючий обов`язки головного бухгалтера, головний
бухгалтер. Загальний стаж роботи 25 роки. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Голова Наглядової ради
1. Посада
Попков Сергiй Васильович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1955
4. Рік народження
Незакiнчена вища, Донецький медичний iнститут
5. Освіта**
36
6. Стаж роботи (років)**
Директор, ТОВ "Никпром"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.03.2017 на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
Як Голова Наглядової ради очолює діяльність з захисту прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства",з контролю та
регулюванню діяльності Генерального директора Товариства.
Організує та контролює вирішення питань, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а
саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів
Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;
7) обрання і припинення повноважень Генерального директора;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру
його винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного
секретаря);
11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України;
14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних
зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України;
15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу,
виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених
законодавством, Статутом Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її
послуг;
21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до
законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску
акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Як Член Наглядової ради має право:
1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора;
2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними
функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії;
3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань
діяльності Товариства;
4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й
установами та громадянами при наявності доручення (довіреності);
7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора;
8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів;
9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;
10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх
реалізацією;
11) висування кандидатів у члени органів АТ;
12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.
Як член Наглядової ради зобовязаний:
1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які
були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради
про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість
(конфлікт інтересів);
6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання
інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію,
що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу
до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів;
8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і
фінансовий стан Товариства;
9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них,
визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з
органами управління і фахівцями Товариства;
11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним
директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства;
12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них;
13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам;
14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована
система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів;
15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням
Загальними зборами;
16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів
Товариства;
18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита;
19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю;
20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та
іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів;
22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом;
23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових
осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення
договорів з пов'язаними особами;
24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу;
25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної
відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків,
заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;
26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним
директором;
27) затверджувати структуру управління Товариством;
28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку
інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення
повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про
внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що
стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням
Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення
для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної
і Лічильної комісій тощо;

29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження Голови Наглядової Ради - Попкова Сергія Васильовича.
Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р.
обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки, 29.03.2017р. рішенням Наглядової Ради Товариства
(Протокол №6) обраний на посаду Голови Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради, в тому
числі й Голова Наглядової ради, винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор Товариства, радник
голови правлiння, радник. Загальний стаж роботи 36 роки.Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК".
Мiсцезнаходження пiдприємства: 08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, вулиця Василя Стуса, будинок 37 . Посадова особа є членом Наглядової Ради ПрАТ "Бетонмаш", а
також головним консультантом ПрАТ "Бетонмаш". Мiсцезнаходження пiдприємства: 84105, м. Слов'янськ,
вул. Солодiлова, буд.1.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Заступник Голови Наглядової Ради
Малiков Валерiй Олександрович

1951
Повна вища, 1974р.- Донецький полiтехнiчний iнститут
"Технологiя машино-будування верстатiв та iнструментiв",
1985р.- Київська вища школа МВС СРСР.
46
Радник Голови правління ПАТ "ДРЗМВ"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.03.2017 на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.

Як Заступник Голови Наглядової ради здійснює допомогу Голові Наглядової ради, а також виконує
обов'язки Голови Наглядової ради під час його відсутності або у випадку неможливості виконання головою
своїх обов'язків з питань організації та контролю вирішення питань, що відносяться до виключної
кмпетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів
Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;
7) обрання і припинення повноважень Генерального директора;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру
його винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного
секретаря);
11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України;
14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних
зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України;
15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу,
виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених
законодавством, Статутом Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її
послуг;
21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до
законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску
акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Як Член Наглядової ради має право:
1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора;
2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними
функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії;
3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань
діяльності Товариства;
4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й
установами та громадянами при наявності доручення (довіреності);
7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора;
8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів;
9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;
10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх
реалізацією;
11) висування кандидатів у члени органів АТ;
12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.
Як член Наглядової ради зобовязаний:
1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які
були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради
про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість
(конфлікт інтересів);
6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання
інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію,
що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу
до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів;
8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і
фінансовий стан Товариства;
9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них,
визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з
органами управління і фахівцями Товариства;
11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним
директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства;
12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них;
13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам;
14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована
система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів;
15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням
Загальними зборами;
16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів
Товариства;
18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита;
19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю;
20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та
іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів;
22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом;

23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових
осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення
договорів з пов'язаними особами;
24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу;
25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної
відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків,
заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;
26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним
директором;
27) затверджувати структуру управління Товариством;
28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку
інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення
повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про
внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що
стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням
Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення
для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної
і Лічильної комісій тощо;
29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження Заступника голови Наглядової Ради - Малікова Валерія
Олександровича. Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від
29.03.2017 р. обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки, 29.03.2017р. рішенням Наглядової Ради
Товариства (Протокол №6) обраний на посаду Заступника голови Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени
Наглядової ради, в тому числі й Заступник Голови Наглядової ради, винагороди від Товариства не
отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом
останніх 5 рокiв: радник голови правління, радник. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не
обiймає. Загальний стаж роботи 46 роки.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Малiков Дмитро Валерiйович

1974
Повна вища, 1999р., Донецький державний унiверситет
"Правознавство"; 2008 Нацiональна академiя державного
управлiння при Президентi України.
29
Заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони
культурної спадщини
29.03.2017 на 3 роки

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.

Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює
діяльність Генерального директора Товариства.Приймає участь у вирішенні, що відносяться до виключної
кмпетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів
Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;
7) обрання і припинення повноважень Генерального директора;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру
його винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного
секретаря);
11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України;
14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних
зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України;
15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу,
виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених
законодавством, Статутом Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її
послуг;
21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до
законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску
акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Має право:
1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора;
2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними
функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії;
3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань
діяльності Товариства;
4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й
установами та громадянами при наявності доручення (довіреності);
7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора;
8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів;
9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;
10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх
реалізацією;
11) висування кандидатів у члени органів АТ;
12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.
Зобовязаний:
1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які
були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради
про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість
(конфлікт інтересів);
6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання
інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію,
що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу
до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів;
8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і
фінансовий стан Товариства;
9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них,
визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з
органами управління і фахівцями Товариства;
11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним
директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства;
12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них;

13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам;
14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована
система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів;
15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням
Загальними зборами;
16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів
Товариства;
18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита;
19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю;
20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та
іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів;
22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом;
23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових
осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення
договорів з пов'язаними особами;
24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу;
25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної
відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків,
заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;
26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним
директором;
27) затверджувати структуру управління Товариством;
28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку
інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення
повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про
внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що
стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням
Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення
для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної
і Лічильної комісій тощо;
29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження члена Наглядової Ради - Малікова Дмитра Валерійовича.
Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р.
обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради винагороди від Товариства не
отримують. Посадова особа є радником ПрАТ "ДРЗМВ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор, радник. Загальний стаж роботи 29 рокiв.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Марченко Володимир Вiкторович

1954
Повна вища, 1976 роцi Донецький державний унiверситет
"Прикладна математика"
42
Заступник начальника IОЦ ПАТ "ДРЗМВ"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.03.2017 на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.

Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює
діяльність Генерального директора Товариства.Приймає участь у вирішенні, що відносяться до виключної
кмпетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів
Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;
7) обрання і припинення повноважень Генерального директора;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру
його винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного
секретаря);
11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України;
14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних
зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України;
15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу,
виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених
законодавством, Статутом Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її
послуг;
21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до
законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску
акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Має право:
1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора;
2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними
функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії;
3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань
діяльності Товариства;
4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й
установами та громадянами при наявності доручення (довіреності);
7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора;
8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів;
9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;
10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх
реалізацією;
11) висування кандидатів у члени органів АТ;
12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.
Зобовязаний:
1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які
були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради
про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість
(конфлікт інтересів);
6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання
інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію,
що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу
до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів;
8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і
фінансовий стан Товариства;
9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них,
визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з
органами управління і фахівцями Товариства;
11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним
директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства;
12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них;
13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам;
14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована
система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів;
15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням
Загальними зборами;
16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів
Товариства;
18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита;
19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю;
20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та
іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів;
22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом;
23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових
осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення
договорів з пов'язаними особами;
24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу;
25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної
відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків,
заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;
26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним
директором;
27) затверджувати структуру управління Товариством;
28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку
інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення
повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про
внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що
стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням
Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення
для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної
і Лічильної комісій тощо;
29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження члена Наглядової Ради - Марченко Володимира Вікторовича.
Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р.
обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради винагороди від Товариства не
отримують. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник Iнформацiйно - обчислювального
центра ПАТ "ДРЗМВ", начальник Iнформацiйно - обчислювального центра ПрАТ "ДРЗМВ". Загальний
стаж роботи 42 рокiв.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Голова Ревiзiйної комiсiї
Чигiрьова Яна Миколаївна

1974
Повна вища, 1999р. Харкiвський державний аграрний
унiверситет iм.. В.В.Докучаєва, "Облiк та аудит".
25
Бухгалтер з податкового облiку II категорiї ПАТ "ДРЗМВ"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
23.09.2017 на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
Як член Ревізійної комісії Товариства, очолює реалізацію її прав:

1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали,
бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом
3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання;
2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у
фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами;
3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок;
5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарської діяльності Товариства;
6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів,
аудиторів.
Як член Ревізійної комії Товариства, очолює виконання Ревізійною комісією її зобовязань:
1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою
яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних,
повідомлень, висновків;
4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії;
5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.
Голова Ревізійної комісії має право:
1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з
правом дорадчого голосу;
2. брати участь у засіданнях Наглядової ради;
3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням
внутрішнього режиму та розпорядку Товариства;
4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди
встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених
Загальними зборами акціонерів.
Голова Ревізійної комісії зобов’язаний:
1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;
2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та
збереження інформації з обмеженим доступом;
3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у
зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а
також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом
Товариства та цим Положенням.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Чигірьової Яни Миколаївни.
Перебувала на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р.
обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки, рішенням Ревізійної комісії від 29.03.2017р. (протокол
№2) обрана Головою Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії винагороди від Товариства не отримують.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв:
заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не
обiймає. Загальний стаж роботи 25 роки.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Курєєва Iрина Йосипiвна

1959
Повна вища, 1987р. Донецький державний унiверситет
"Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi"
39
Провiдний економiст вiддiлу економiчного аналiзу i
планування ПАТ "ДРЗМВ"
29.03.2017 на 3 роки

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь в реалізації її прав:

1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали,
бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом
3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання;
2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у
фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами;
3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок;
5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарської діяльності Товариства;
6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів,
аудиторів.
Як член Ревізійної комії Товариства, приймає участь в виконанні Ревізійною комісією її зобовязань:
1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою
яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних,
повідомлень, висновків;
4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії;
5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.
Член Ревізійної комісії має право:
1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з
правом дорадчого голосу;
2. брати участь у засіданнях Наглядової ради;
3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням
внутрішнього режиму та розпорядку Товариства;
4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди
встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених
Загальними зборами акціонерів.
Член Ревізійної комісії зобов’язаний:
1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;
2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та
збереження інформації з обмеженим доступом;
3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у
зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а
також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом
Товариства та цим Положенням.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку
повноважень було припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Курєєвої Ірини Йосипівни.
Перебувала на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р.
обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки. Члени Ревізійної комісії винагороди від Товариства не
отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5
рокiв: провiдний економiст по плануванню вiддiлу економiчного аналiзу та планування, в.о. начальника
відділу економічного аналізу та планування ПрАТ "ДРЗМВ". На iнших пiдприємствах посадова особа посад
не обiймає. Загальний стаж роботи 39 рокiв.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Рибалка Юлія Сергіївна

1987
Повна вища, 2010 р.Донбасська державна машинобудівна
академія, "Економiка пiдприємства"
10
В.о. начальника фiнансового вiддiла ПАТ "ДРЗМВ"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.03.2017 на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь в реалізації її прав:

1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали,
бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом
3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання;
2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у
фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами;
3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок;
5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарської діяльності Товариства;
6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів,
аудиторів.
Як член Ревізійної комії Товариства, приймає участь в виконанні Ревізійною комісією її зобовязань:
1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою
яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних,
повідомлень, висновків;
4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії;
5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.
Член Ревізійної комісії має право:
1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з
правом дорадчого голосу;
2. брати участь у засіданнях Наглядової ради;
3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням
внутрішнього режиму та розпорядку Товариства;
4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди
встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених
Загальними зборами акціонерів.
Член Ревізійної комісії зобов’язаний:
1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;
2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та
збереження інформації з обмеженим доступом;
3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у
зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а
також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом
Товариства та цим Положенням.
29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3
роки. До цього моменту третім членом Ревізійної комісії була Лісовська Олена Володимирівна. Члени
Ревізійної комісії винагороди від Товариства не отримують.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: в.о.
начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ДРЗМВ", начальник фiнансового вiддiлу ПрАТ "ДРЗМВ".
Загальний стаж роботи 10 років. На інших підприємствах посад не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Степанов Якiв Юрiйович

125

0.00018810011

125

0

0

0

Головний
бухгалтер

Дедушенко Наталiя
Вiкторiвна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
Ради

Попков Сергiй
Васильович

3894903

5.86105337023

3894903

0

0

0

Заступник Голови
Наглядової Ради

Малiков Валерiй
Олександрович

6495212

9.77400058049

6495212

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Малiков Дмитро
Валерiйович

6495212

9.77400058049

6495212

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Марченко Володимир
Вiкторович

125

0.00018810011

125

0

0

0

ГоловаРевiзiйної
комiсiї

Чигiрьова Яна
Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Рибалка Юлія Сергіївна

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Курєєва Iрина Йосипiвна

0

0

0

0

0

0

16885577

25.40943073143

16885577

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних)
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Фiзична особа

9964706

14.99489812318

9964706

0

Фiзична особа

16292333

24.51671665214

16292333

0

Фiзична особа

8659242

13.0304347779

8659242

0

34916281

52.542049553213

34916281

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

29.03.2017
Дата проведення
99.79
Кворум зборів
Опис Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Перелiк питань порядку денного
Загальних зборiв був запропонований Наглядовою Радою Товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо
включення додаткових питань до порядку денного не надходило.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах,:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв, затвердження її кiлькiсного та персонального складу.
2. Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 роцi.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора, звiту Наглядової Ради, звiту i
висновку Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. Прийняття
рiшення про виплату дивiдендiв.
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товариства на 2017 рiк.
9. Про затвердження Статуту Товариства, та внутрiшнiх Положень Товариства "Про загальнi збори",
"Про Наглядову Раду", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про Генерального директора", що викладенi в новiй
редакцiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради. Обрання особи, уповноваженої на
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради.
12. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, уповноваженої на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
13. Обрання членiв Наглядової Ради ПрАТ "ДРЗМВ".
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ДРЗМВ".
15. Про затвердження "Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю",
що викладене в новiй редакцiї.
16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що будуть
вчинятися протягом року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру
правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
17. Про надання повноважень Генеральному директору щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для
проведення процедури державної реєстрацiї Статуту Товариства, викладеного в новiй редакцiї, та
внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Про надання Генеральному
директору права уповноважувати третiх осiб з питань проведення процедури державної реєстрацiї Статуту
Товариства, викладеного в новiй редакцiї, та внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi
мiстяться в ЄДР.
Результат розгляду питань порядку денного Загальних зборiв товариства.
По 1-му питанню: обрали лiчильну комiсiю
По 2-му - 6-му питанню: затвердили звiт Генерального директора ПрАТ "ДРЗМВ" щодо пiдсумкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, звiт Наглядової Ради ПрАТ "ДРЗМВ" про
роботу в 2016 роцi, звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ДРЗМВ" щодо пiдсумкiв фiнансово господарської дiяльностi за 2016 рiк, рiчний звiт ПрАТ "ДРЗМВ" за 2016 рiк.
По 7-му питанню: затвердили суму чистого прибутку за пiдсумками роботи ПрАТ "ДРЗМВ" за 2016 рiк у
розмiрi 35 888 383,88 гривень. Прийняли рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства в 2016 роцi в розмiрi 0,50грн. на 1 акцiю. Визначили спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Залишок чистого прибутку спрямувано на реiнвестування, для подальшого
технiчного переозброєння пiдприємства, з метою забезпечення виробництва конкурентоздатної продукцiї.
По 8-му питанню: затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк, викладенi у виглядi
"Комплексної програми соцiально-економiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства
"Дружкiвський завод металевих виробiв" на 2017 рiк".
По 9-му питанню: Затвердили Статут Приватного акцiонерного товариства "Дружкiвський завод
металевих виробiв", що викладений у новiй редакцiї, та прийняли рiшення ввести його в дiю з моменту
складення протоколу про пiдсумки голосування. Затвердили Положення "Про загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ "ДРЗМВ"", "Про Наглядову Раду ПрАТ "ДРЗМВ"", "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ДРЗМВ"", "Про
Генерального директора ПрАТ "ДРЗМВ", що викладенi в новiй редакцiї, та ввели їх в дiю з моменту

набуття чинностi Статуту Товариства в новiй редакцiї.
По 10-му питанню: Припинили з 29.03.2017р. повноважень дiючих членiв Наглядової ради та Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ "ДРЗМВ", що були обранi на Загальних зборах акцiонерiв 04.04.2014р.
По 11-му питанню: Затвердили умови договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради.
Призначили Генерального директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами
Наглядової Ради.
По 12-му питанню: Затвердили умови договорiв, що будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї.
Призначили Генерального директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї.
По 13-му питанню: обрали з 29 березня 2017 року Наглядову Раду Приватного акцiонерного товариства
"Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки у кiлькостi - 4 особи, в персональному
складi: Попков Сергiй Васильович, Малiков Валерiй Олександрович, Малiков Дмитро Валерiйович,
Марченко Володимир Вiкторович.
По 14-му питанню: Обрали до складу Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства
"Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки: Курєєву Iрину Йосипiвну, Рибалку Юлiю
Сергiївну, Чигiрьову Яну Миколаївну.
По 15-му питанню: 1. Затвердили Положення "Про порядок вчинення значних правочинiв та правочинiв
iз заiнтересованiстю" що викладене в новiй редакцiї.
По 16-му питанню: на пiдставi ч.3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства"
вирiшили надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, тобто бiльше нiж 44210760,7 гривень кожна, та якi
вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi з 29.03.2017р. по 28.03.2018р,
у тому числi включаючи укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, комiсiї,
експортних та iмпортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки чи iншого
забезпечення, договорiв поруки, договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо вiдступлення прав
вимоги, дилерських договорiв, агентських договорiв, (надалi всi зазначенi у цьому пунктi - Договори
фiнансування) та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися
Товариством разом з, згiдно з, або у зв'язку з договорами фiнансування, включаючи без обмежень усi та
будь-якi додатковi договори та договори про внесення змiн до договорiв фiнансування, що є укладеними
на дату проведення цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня
проведення цих загальних зборiв акцiонерiв
2. Гранична сукупна вартiсть правочинiв, щодо яких прийняте рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення, не повинна перевищувати десятикратну вартiсть активiв Товариства за даними фiнансової
звiтностi за 2016 рiк.
3. Уповноважили Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу
особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, у перiод з
29.03.2017р. по 28.03.2018р. здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв,
вказаних в пунктi 1 цього рiшення, за умови дотримання пункту 2. цього рiшення та з безумовним
дотриманням вимог Положення "Про порядок вчинення значних правочинiв та правочинiв iз
заiнтересованiстю".
4. Вирiшили, що для укладення та виконання значних правочинiв, на вчинення яких була надана
попередня згода, не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами
акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства.
По 17-му питанню: надали Генеральному директору повноваження на здiйснення всiх необхiдних та
юридично значимих дiй для проведення процедури державної реєстрацiї Статуту Приватного
акцiонерного товариства "Дружкiвський завод металевих виробiв", викладеного в новiй редакцiї, в тому
числi iз правом пiдпису Статуту. Надали Генеральному директору повноваження на внесення змiн та
доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Надали Генеральному директору право за
власним розсудом уповноважувати осiб з питання проведення процедури державної реєстрацiї Статуту
Товариства, викладеного в новiй редакцiї. Надали Генеральному директору право за власним розсудом
уповноважувати осiб з питання внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в
ЄДР.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

01.03.2011

120/1/11

Національна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000114805

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.05

66453976

3322698.80

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Свідоцтво № 120/1/11 з датою реєстрації 01.03.2011 та датою видачі 06.06.2016 отримане у зв'язку із зміною типа Товариством. Попереднє свідоцтво з датою видачі
01.03.2011 № 120/1/11, видане Публічному акціонерному товариству "ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ" вважається таким, що втратило чинність
Протягом 2017 року викуп власних акцій та додаткова емісія акцій Товариством не здійснювалися.
На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Заява на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не
подавалась, намірів щодо випуску будь-яких цінних паперів, які підлягають реєстрації, не приймалось.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
193245.000 179084.000

- будівлі та споруди

52580.000

47607.000

0.000

0.000

52580.000

47607.000

- машини та обладнання

137161.000

128613.000

0.000

0.000

137161.000

128613.000

1408.000

1112.000

0.000

0.000

1408.000

1112.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші
2. Невиробничого
призначення
- будівлі та споруди

2096.000

1752.000

0.000

0.000

2096.000

1752.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

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

193245.000

179084.000

0.000

0.000

193245.000

179084.000

Найменування основних
засобів

- транспортні засоби

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
193245.000 179084.000

Пояснення : На початок звiтного перiоду (2017 рiк) Товариством утримуються основнi
засоби собiвартiстю 432933 тис.грн., залишковою вартiстю 193245 тис.грн. Вони в
свою чергу класифiкуються по класах:
(Iнформацiя наведена у наступнiй послiдовностi в тис.грн.: клас, собiвартiсть,
знос, залишкова вартiсть)
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 126136,
73556,
52580
Машини та обладнання
291169,
154008, 137161
Транспортнi засоби
5857,
4449,
1408
Iнструменти, прилади, iнвентар
9771,
7675,
2096
Станом на 31 грудня 2017 року
Товариством утримуються основнi засоби собiвартiстю 438618тис.грн., залишковою
вартiстю 179084 тис.грн. Вони в свою чергу класифiкуються по класах:
(Iнформацiя наведена у наступнiй послiдовностi в тис.грн.: клас, собiвартiсть,
знос, залишкова вартiсть)
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 125920,
78313,
47607
Машини та обладнання
296869,
168256, 128613
Транспортнi засоби
5857,
4745,
1112
Iнструменти, прилади, iнвентар
9972,
8220,
1752
Товариство не має основних засобiв, якi утримуються на умовах фiнансової оренди.
Усi основнi засоби, якi враховуються на балансi, є власнiстю Товариства. Виходячи
з цього, Товариство належать усi складовi права власностi на них, а саме право
використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв. Товариство
самостiйно визначає не тiльки термiни й умови користування майном, а й володiння
та розпорядження ним. Основнi засоби зазвичай використовуються на протязi строку
корисного використання. Строк корисного використання - це перiод часу, на протязi
якого об'єкти основних засобiв за очiкуванням керiвництва Товариства будуть
придатнi для використання та зможуть приносити економiчнi вигоди: будуть
використовуватися у процесi виробництва продукцiї, продажу товарiв, наданнi
послуг, тощо. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв
переглядається керiвництвом Товариства щорiчно. На змiну строку корисного
використання об'єктiв можуть вплинути змiни у наступних факторах: очiкуваному
використаннi об'єкта, очiкуваному фiзичному чи моральному зносi, технiчному чи
комерцiйному зносi, наявнiсть правових обмежень по використанню об'єкту, тощо.
Очiкуванi остаточнi строки корисного використання основних засобiв в звiтному
перiодi були наступними:

- будiвлi та споруди та передавальнi пристрої - вiд 6 до 63 рокiв;
- машини та обладнання - вiд 2 до 45 рокiв;
- транспортнi засоби - вiд 5 до 52 рокiв;
- iншi основнi засоби - вiд 1 до 20 рокiв.
На 31 грудня 2017 року 30 об'єктiв класу "Машини та обладнання" балансовою
вартiстю 57435 тис.грн. переданi в заставу для забезпеченння гарантiй банку по
вiдкриттю акредетивiв по договору про умови надання банком гарантiй та
акредетивiв.
Станом на кiнець року кiлькiсть об'єктiв основних засобiв по класах становить:
-будiвлi та споруди - 475,
-машини та обладнання - 2770,
-транспортнi засоби -64,
-iншi - 1452,
Разом - 4761.
Структура кiлькiсного складу основних засобiв в залежностi їх класифiкацiї по
класах станом на 31 грудня 2017 року є наступною:
-будiвлi та споруди - 10%,
-машини та обладнання - 58%,
-транспортнi засоби - 1%,
-iншi - 31%.
Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних
засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть
основних засобiв та помножена на 100) станом на 31.12.2017 р. взагалi по заводу по
групах дорiвнює:
-будiвлi та споруди - 94%
-машини та обладнання - 97%
-транспортнi засоби - 97%
-iншi - 98%
Собівартість об'єктiв, якi повнiстю самортизованi, на 31 грудня 2017 р. - 13862
тис.грн.
Структура основних засобiв за їх залишковою вартiстю в залежностi вiд
класифiкацiї по класам на 31 грудня 2017 року є наступною:
-будiвлi та споруди - 27%,
-машини та обладнання -72%,
-iнструменти,прилади,iнвентар - 1%.
Рух основних засобiв у звiтному роцi був наступний:
Надходження по класах (в тис.грн.):
-будiвлi та споруди - 159
-машини та обладнання - 11339
-транспортнi засоби - 0
-iнструменти,прилади,iнвентар - 483
Разом: 11981.
Вартiсть придбаних основних засобiв складалась iз сум, сплачених постачальникам,
транспортних витрат та iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi iз придбанням та
створенням об'єктiв. Крiм цього, вартiсть основних засобiв збiльшується на
вартiсть тих полiпшеннь об'єктiв, яке призводить до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод вiд цих об'єктiв (наприклад, капiтальнi ремонти або
модернiзацiя).
У звiтному перiодi Товариство не отримувало безоплатно основнi засоби, не
придбавало об'єкти за рахунок цiльового фiнансування, усi надходження вiдбулися за
власний рахунок Товариства.
Вибуття за остаточною вартiстю (в тис.грн.)
-будiвлi та споруди - 163
-машини та обладнання - 1209
-iнструменти,прилади,iнвентар - 4
Разом: 1376
Лiквiдацiя основних засобiв вiдбувалась за рiшенням керiвництва у випадках, коли
не iснувало можливостi використовувати об'єкти у господарськiй дiяльностi
Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

414037

358636

3323

3323

3323
3323
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(414037.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(3323.000 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 та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х
Х
Х
дн
Х

0.00
0.00

0.000
Х

дн
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х

дн
0.00
0.000
дн
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
6659.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
106200.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
112859.00
Х
Х
Опис Бiльш детальнiша iнформацiя про зобов'язання наведена у примiтках до фiнансової звiтностi станом на
31.12.2017р.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид 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

Машинобудiвнi крiпильнi вироби

18752,9 тонн

422972.80

80.92

18367,54 тонн

510178.33

75.31

2

Залiзничнi крiпильнi вироби

4388,56 тонн

99762.90

19.08

5596,87 тонн

167276.14

24.69

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Сировина та матерiали
Енергетичнi ресурси

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
77.96
6.40

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(у відсотках)
6

1

29.03.2017

Загальні збори
акціонерів

4421080.000

442108.000

1000.0000000000

Гранична
сукупна вартість
правочинів (тис.
грн.)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

Предмет правочину

7
Договори, які
вчинятимуться
Товариством у ході його
поточної діяльності, у
тому числі включаючи
кредитні договори,
договори позики, комісії,
експортні та імпортні
договори, договори щодо
надання будь-якої
застави, іпотеки чи
іншого забезпечення,
договори поруки,
договори щодо надання
гарантії, договори щодо
відступлення прав
вимоги, дилерські
договори, агентські
договори, (надалі всі
зазначені у цьому пункті
- Договори
фінансування) та будьякі інші договори і
документи, які можуть

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

8

9

30.03.2017

dmf.com.ua

укладатися або
підписуватися
Товариством разом з,
згідно з, або у зв'язку з
Договорами
фінансування,
включаючи без
обмежень усі та будь-які
додаткові договори та
договори про внесення
змін до Договорів
фінансування, що є
укладеними на дату
проведення Загальних
зборів - 29.03.2017р., або
що будуть укладені
протягом 1 (одного) року
з дня проведення
загальних зборів
акціонерів - 29.03.2017р.

Опис

29.03.2017 р. Загальним зборами акціонерів Товаиства було прийняте таке рішення:
1. На підставі ч.3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або
послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, тобто більше ніж
44210760,7 гривень кожна, та які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності з 29.03.2017р. по 28.03.2018р.
2. Гранична сукупна вартість правочинів, щодо яких прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення, не повинна перевищувати десятикратну вартість активів
Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік.
3. Уповноважено Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним
директором Товариства, у період з 29.03.2017р. по 28.03.2018р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів зазначених вище праовчинів з
безумовним дотриманням вимог Положення "Про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю".
4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких була надана попередня згода, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними
зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
Голосування на зборах здійснювалось бюллетенями. Результати голосування: "ЗА" - 63 763 328 (99,99% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у
загальних зборах), "ПРОТИ" - 315 (0,01%), "УТРИМАЛИСЬ" - не має; не брали участь у голосуванні - не має.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

1

2

3

4

5

1

Опис

2

Опис

3
Опис

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

7
8
9
Поставка металевої
20.01.2017
Наглядова Рада
647304.000
434949.000
148.82000000000
23.01.2017
dmf.com.ua
продукції
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2016 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 20.01.2017р. Наглядова рада ПрАТ "ДРЗМВ"
прийняла рiшення про надання згоди на вчинення товариством значного правочинiу з Обществом с Ограниченной Ответственностью "ЗИТАР-СНАБ" Россия, г.Москва.
Предмет правочину за Контрактом: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власнiсть Покупця, а Покупець прийняти та оплатити металеву продукцiю (що
iменується далi - "Товар") у порядку та на умовах, передбачених цим Контрактом. Предмет правочину за додатковою угодою: змiна термiну дiї Контракту. Ринкова вартiсть
майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 400 000 000рос. рублiв, що є еквiвалентом 647304т.грн. за курсом НБУ станом на 20.01.2017.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк 434949т.грн.
Поставка металевої
20.01.2017
Наглядова Рада
231180.000
434949.000
53.15000000000
23.01.2017
dmf.com.ua
продукції
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2016 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 20.01.2017р. Наглядова рада ПрАТ "ДРЗМВ"
прийняла рiшення про надання згоди на вчинення товариством значного правочину (далi - правочин) з Обществом с Ограниченной Ответственностью "ЗИТАР-СНАБ" Россия,
г.Москва. Предмет правочину за Контрактом: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власнiсть Покупця, а Покупець прийняти та оплатити металеву продукцiю
(що iменується далi - "Товар") у порядку та на умовах, передбачених цим Контрактом. Завод - виробник Товару - Приватне акцiонерне товариство "Дружкiвський завод
металевих виробiв" м.Дружкiвка, Україна. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500 000 000 рос. рублiв, що є
еквiвалентом 231180т.грн. за курсом НБУ станом на 20.01.2017. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк 434949т.грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна, послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 53,15%.
Продаж металевої
28.02.2017
Наглядова Рада
6763418.000
442108.000
15.20000000000
01.03.2017
dmf.com.ua
продукції
28.02.2017 року наглядова рада ПрАТ "ДРЗМВ" (далi - товариство) прийняла рiшення про надання згоди на вчинення товариством значного правочину (далi - правочин)
контракта № 8556/3 від 19.05.2016 з А.М.I. M.A. MACHNIO EKSPORT-IMPORT SPOLKA JAWNA Польща.
Предмет правочину за Контрактом: Постачальник продає, а Покупець купує металеву продукцiю (що iменується далi - "Товар") у порядку та на умовах, передбачених цим
Контрактом. Предмет правочину за додатковою угодою: змiна вартостi Контракту. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до

законодавства: 2 500 000 долларів США, що є еквiвалентом 67634,18т.грн., за курсом НБУ станом на 28.02.2017р. Вартість активів емітента за даними річної фінансової
звітності за 2016 рік 442108т.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках) 15,2.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

1
Опис
2
Опис
3
Опис
4
Опис

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

7

8

9

10.05.2017
Наглядова рада
1637.560
442108.000
0.37000000000
д/н
12.05.2017
dmf.com.ua
10.05.2017 Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю. Згідно з чинним законодавством
України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "ДРЗМВ". Інформація щодо особи заінтересованої
у вчинені правочину та ознаки заінтересованості: відповідає до частини 2 та 3 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадова особа Товариства є стороною
правочину.
10.05.2017
Наглядова Рада
2305.000
442108.000
0.52000000000
д/н
12.05.2017
dmf.com.ua
10.05.2017 Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю. Згідно з чинним законодавством
України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "ДРЗМВ". Інформація щодо особи заінтересованої у
вчинені правочину та ознаки заінтересованості: відповідає до частини 2 та 3 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - афілійована особа посадової особи
Товариства є стороною правочину.
10.05.2017
Наглядова Рада
2724.000
442108.000
0.62000000000
д/н
12.05.2017
dmf.com.ua
10.05.2017 Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю. Згідно з чинним законодавством
України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "ДРЗМВ". Інформація щодо особи заінтересованої у
вчинені правочину та ознаки заінтересованості: відповідає до частини 2 та 3 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - афілійована особа посадової особи
Товариства є стороною правочину.
10.05.2017
Наглядова Рада
2730.000
442108.000
0.62000000000
д/н
12.05.2017
dmf.com.ua
10.05.2017 Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю. Згідно з чинним законодавством
України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "ДРЗМВ". Інформація щодо особи заінтересованої
у вчинені правочину та ознаки заінтересованості: відповідає до частини 2 та 3 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадова особа Товариства є стороною
правочину.

5
Опис

10.05.2017
Наглядова Рада
2730.000
442108.000
0.62000000000
д/н
12.05.2017
dmf.com.ua
10.05.2017 Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю. Згідно з чинним законодавством
України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "ДРЗМВ". Інформація щодо особи заінтересованої у
вчинені правочину та ознаки заінтересованості: відповідає до частини 2 та 3 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадова особа Товариства є стороною
правочину.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
20.01.2017

23.01.2017

28.02.2017

01.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

29.03.2017
10.04.2017

30.03.2017
10.04.2017

10.05.2017

12.05.2017

Вид інформації
3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
1
2
2016
1
3
2017
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Бюлетенями (не таємними) для голосування згiдно ст. 43 Закону "Про акціонерні товаиства"
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Протягом останнiх трьох рокiв позачерговi загальнi збори не скликалися.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 Протягом останніх 3-х років
і більше відсотків простих акцій товариства
позачергові збори не скликались
Інше (зазначити) Протягом останніх 3-х років позачергові збори не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
4
4
0
0
0
4
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 19
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Комітети в складі Наглядової Ради не утворювались
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів

Так
X

Ні

Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
"Положення про вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю".

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
У 2016 роцi за рiшенням Наглядової ради було змiнено аудитора

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Так
X

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
X

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: не має
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
Кодекс не затверджений

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КРІПИЛЬНИХ І
ІВИНТОНАРІЗНИХ ВИРОБІВ
Середня кількість працівників 706
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 84205 Донецька область м.Дружкiвка вул.Соборна, буд.3, т.(06267)
4-34-50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2018

Коди
01
01
00191052
1411700000
111

за КВЕД

25.94

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

2811

2580

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

4773
1962
4331
193245
432933
239688
---

4849
2269
51258
179084
438618
259534
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

--3274
-203661

--3073
-235995

1100

150171

191294

1101
1102
1103
1104
1110

85330
9334
55498
9
--

123301
19742
48235
16
--

1125

13906

9514

1130

15247

55630

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195
1200

5597
-367
-52978
52978
-181
238447
--

13326
-373
-15348
15348
-5345
290830
71

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

вибуття
Баланс

1300

442108

526896

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

3323

3323

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--830
354483
--358636

--830
409884
--414037

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-5764
16316
-22080

--16316
-16316

1600

--

--

1610

32824

9821

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

9024
959
341
463
2167

6176
6659
5886
637
2972

1635

3960

32468

1640

753

1738

1660
1665
1690
1695

2004
-9238
61392

3001
-33071
96543

1700

--

--

Баланс

1900

442108

526896

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/н
Генеральний директор

________________

Степанов Якiв Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

Коди
01
01
00191052

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

677454

424567

2050

(529965)

(339588)

2090

147489

84979

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
31473
(31633)
(18421)
(21902)

(--)
24241
(28444)
(12930)
(25867)

2190

107006

41979

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-1781
425
(68)
(--)
(--)

(--)
-1211
1568
(--)
(--)
(--)

2290

109144

44758

2295
2300

(--)
-20696

(--)
-8870

2305

--

--

2350

88448

35888

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-88448

-35888

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
474205
68964
12758
25875
15857
597659

За аналогічний
період попереднього
року
4
308194
57525
10478
24461
11708
412366

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
66456976
66453976
1.33090620

За аналогічний
період попереднього
року
4
66453976
66453976
0.54004290

2615

1.33096630

0.54004290

2650

--

--

д/н
Генеральний директор

________________

Степанов Якiв Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
01
01
00191052

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

515451

427033

3005
3006
3010
3011
3015
3020

35443
35443
-694
293258
6016

35156
35156
-644
62281
5259

3025

1121

2278

3095

--

1283

3100

(706460)

(397777)

3105
3110
3115
3118
3140
3190
3195

(49768)
(16732)
(31177)
(15)
(484)
(1203)
45465

(41047)
(14856)
(15195)
(--)
(327)
(3245)
60843

3200

--

--

3205

1633

360

3215

1781

1211

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(76833)
(--)
(--)
-73419

(44811)
(--)
(--)
-43240

3300

--

--

3305
3340

35408
--

14882
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

14628
(30095)
(68)
(--)
-9383
-37337
52978
-293
15348

5913
(18014)
(--)
(--)
-9045
8558
43577
843
52978

д/н
Генеральний директор

________________

Степанов Якiв Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

Коди
01
01
00191052

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
3323
--830
354483
---

10
358636

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

-180

---

---

-180

4095

3323

--

--

830

354663

--

--

358816

4100

--

--

--

--

88448

--

--

88448

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-33227

--

--

-33227

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--3323

----

----

--830

-55221
409884

----

----

-55221
414037

________________

Степанов Якiв Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

4005

д/н
Генеральний директор

1801005

________________
(підпис)

Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК
(рiк, який закiнчився на 31.12.2017р.).
1.Iнформацiя про Товариство
Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ
ВИРОБIВ".
Скорочене найменування - ПРАТ "ДРЗМВ".
Створено вiдповiдно до законодавства України та зареєстроване Виконавчим
комiтетом Дружкiвської мiської Ради Донецької областi 10 травня 1995р. Свiдоцтво
про державну реєстрацiю - серiї А00 №180654.
Код ЄДРПОУ - 00191052,
Юридична адреса - 84205, Україна, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Соборона,
буд. 3.
Товариство було засноване 10 жовтня 1930 р. як державне пiдприємство. У 1995 роцi
у рамках програми приватизацiї за законодавством України воно було перетворене на
вiдкрите акцiонерне товариство. У 2011 роцi на виконання вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" перереєстроване на публiчне акцiонерне товариство. На
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 31 березня 2016 року (Протокол № 1/24)
було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне шляхом
викладення Статуту у новiй редакцiї. Статут у новiй редакцiї був зареєстрований
державним реєстратором 04 травня 2016 року.
Основна дiяльнiсть Товариства включає виробництво металевих виробiв для реалiзацiї
як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках.
Станом на 31 грудня 2017 року у Товариствi працювало - 706 працiвникiв (на 31
грудня 2016 - 733).
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 31 сiчня 2018р.
Умови, в яких здiйснює господарську дiяльнiсть Товариство
Незважаючи на те, що економiку України вважають ринковою, їй притаманнi певнi
характеристики, що свiдчать про перехiдний статус. Такими характеристиками є,
зокрема, але не виключно: низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу та
наявнiсть валютного контролю, внаслiдок чого нацiональна валюта є нелiквiдною за
межами України. Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд
полiтики та дiй уряду щодо адмiнiстративних, фiскальних, правових та економiчних
реформ. Як результат, здiйснення дiяльностi в Українi пов'язане з ризиками, якi не
є характерними для розвинених ринкiв.
Полiтична криза в країнi призвела до озброєного силового протистояння мiж
збройними силами України та самопроголошеними схiдними республiками. Збройнi сили
України передислокованi до схiдного кордону України для проведення
антитерористичної операцiї. На даний момент антитерористична операцiя на сходi
країни все ще триває та характеризується чисельними втратами з обох сторiн та
громадянського населення.
Крiм того, протягом 2017 року вiдбулася значна девальвацiя української гривнi по
вiдношенню до основних iноземних валют. Нацiональний банк України застосував певнi
обмеження щодо придбання iноземних валют на мiжбанкiвському валютному ринку.
Мiжнароднi рейтинговi агентства знизили суверенний кредитний рейтинг України.
Комбiнацiя вищевказаних факторiв призвела до погiршення лiквiдностi та
застосування бiльш жорстких умов надання кредитних ресурсiв у випадку їхньої
наявностi.
Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг даних змiн в iснуючому середовищi та, у
випадку необхiдностi, вдається до вiдповiдних дiй.
Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй, макроекономiчнiй сферах, а також
у сферi мiжнародної торгiвлi може негативно вплинути на результати Пiдприємства та
її фiнансовий стан у мiрi, яку неможливо наразi визначити.
2. Основнi положення облiкової полiтики
Починаючи з 1 сiчня 2012 року Товариство застосовує зманену у вiдповiдностi до
МСФЗ облiкову полiтику, затверджену Наказом по Товариству № 78 вiд 06 лютого
2012р. зi зiмнами та доповненнями.
2.1. База для визначення вартостi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно з принципом оцiнки за
iсторичною (первiсною) вартiстю, за виключенням вартостi основних засобiв, яка

визначена за справедливою вартiстю. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були
застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, наведенi нижче.
2.2. Використання професiйних суджень, оцiнок та припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi в вiдповiдностi з МСФЗ потребує використання
деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також потребує вiд керiвництва
професiйних суджень та припущень в процесi застосування облiкової полiтики
Товариства. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Припущення та зробленi на їх основi облiковi оцiнки постiйно аналiзуються на
предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в облiкових оцiнках визнаються в тому
звiтному перiодi, в якому цi оцiнки були переглянутi, та у всiх наступних
перiодах.
Iнформацiя про найбiльш важливi судження, що сформованi в процесi застосування
облiкової полiтики та мають найбiльш значний вплив на суми, що вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi, наданi в наступних примiтках:
Безперервнiсть.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є
безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Отже,
припускається, що Товариство як суб'єкт господарювання не має нi намiру, нi
потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi. Оцiнюючи
доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю
наявну iнформацiю щодо майбутнього та дiйшов висновку про доречнiсть
безперервностi як облiкової основи.
Справедлива вартiсть основних засобiв.
На 01.01.2012р. незалежним оцiнювачем визначена справедлива вартiсть основних
засобiв. Оскiльки бiльша частина основних засобiв Товариства є спецiалiзованими,
основою для їх оцiнки є амортизована вартiсть замiни.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України є у станi змiн. Суперечливi
положення тлумачаться по рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є
доречними та обгрунтованими, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи
його не оскаржать.
Зобов'язання по невикористаних вiдпустках.
Керiвництво оцiнює зобов'язання на невикористанi вiдпустки, застосовуючи
припущення, що спiвробiтники використовують право на вiдпуску на протязi року
пiсля 31 грудня 2017р.
Знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi.
Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi на пiдставi
аналiзу по окремим контрагентам. При проведеннi такого аналiзу до уваги
приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi по строкам, їх
зiставлення зi строками кредитування контрагентiв, фiнансового положення
контрагентiв i погашення ними заборгованостi в минулому (iсторiя повернення
богiв покупцями). Якщо фактичне повернення буде меншим, нiж за оцiнками
керiвництва, Товариству довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистi вiдстроченi податковi активи - це податки на прибуток, якi будуть
вiдшкодованi через зниження оподаткованого прибутку в майбутньому. Вiдстроченi
податковi активи, що вiдображенi в балансi, визнаються в той мiрi, в якiй
ймовiрно, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi
майбутнiх оподаткованих доходiв i суми податкових вигiд, ймовiрних в майбутньому,
керiвництво використовує судження i розрахунки на пiдставi оподаткованого прибутку
за попереднi перiоди, а також очiкуванi майбутнi доходи, як це представляється
обгрунтованим при iснуючих обставинах.
2.3. Функцiональна валюта i валюта подання звiтностi
Статтi, що вiдображенi в фiнансовiй звiтностi оцiнюються з використанням валюти
первинної економiчної середи, в якiй працює Товариство (функцiональнiй валютi). Ця
фiнансова звiтнiсть представлена в гривнi, яка є функцiональною валютою Товариства
та валютою подання. Всi числовi показники, що представленi в гривнях, округленi до
цiлих тисяч гривень. Операцiї, якi деномiнованi в валютах, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти, перераховуються в функцiональну валюту.
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнанi облiковуються в функцiональнiй
валютi за обмiнним курсом на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та
зобов'язання, якi вираженi в iноземнiй валютi на звiтну дату, перераховуються в
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiяв на цю звiтну дату. Усi курсовi

рiзницi включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi активи i
зобов'язання, якi деномiнованi в iноземнiй валютi та оцiненi за iсторичною
вартiстю, перераховуються в функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiяв на
дату здiйснення первинних операцiй. Немонетарнi статтi на кiнець року не
перераховуються.
Станом на 31 грудня 2017 року основний курс обмiну, який використовувався для
перерахунку сум в iноземнiй валютi, був 1 долар США = 28,0672 гривнi (на 31 грудня
2016р. - 27,190858 гривнi, на 31 грудня 2015р. - 24,000667 гривнi).
Валютнi обмеження в Українi зводяться к обов'язковому одержанню дебiторської
заборгованостi в валютi протягом 90 днiв пiсля дати продажу у разi експорту, а
разi iмпорту пiсля дати здiйснення авансових платежiв. Iноземна валюта може бути
легко конвертована в гривнi по курсу, близькому до курсу НБУ. В даний час
українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
2.4. Звiтнiсть за сегментами.
Враховуючи особливостi господарської дiяльностi, усi операцiї, активи,
зобов'язання Товариство вiдносяться до одного сегменту - виробництво металевих
виробiв.
2.5. Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням сум
накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
До собiвартостi включаються всi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням
вiдповiдного активу. Собiвартiсть активiв, що створенi (збудованi) власними
силами, включають витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi, всi iншi
витрати, що безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в робочий стан для
використання їх за призначенням. Коли об'єкт основних засобiв складається з
декiлька компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, кожний з них
облiковується як окремий об'єкт (значний компонент) основних засобiв.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних
вигiд. Сума прибутку або збитку вiд вибуття об'єкту основних засобiв визначається
за допомогою порiвняння надходжень вiд його вибуття з його балансовою вартiстю i
визнається в Звiтi про фiнансовi результати по рядках "iншi доходи" або "iншi
витрати на основi нетто-величини.
Витрати на поточне обслуговування (витрати на утримання, технiчне обслуговування)
ремонт, який не призводить к збiльшенню майбутнiх економiчних вигод вiд основного
засобу, визнаються в Звiтi про фiнансовi результати в момент їх виникнення.
Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять
к збiльшенню майбутнiх економiчних вигiд вiд основного засобу.
Амортизацiя вiдноситься до прибутку або збитку прямолiнiйним методом так, щоби
вартiсть основних засобiв зменшилась до лiквiдацiйної вартостi протягом строку
експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця,
наступного за датою введення у експлуатацiю (коли об'єкт стає придатним для
експлуатацiї). Нарахування амортизацiї припиняється у мiсяцi, у якому наступає
одна з наступних дат: або на дату, коли об'єкт класифiкують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Очiкуванi остаточнi строки корисного використання основних засобiв в звiтному
перiодi були наступними:
- будiвлi та споруди та передавальнi пристрої - вiд 6 до 63 рокiв;
- машини та обладнання - вiд 2 до 45 рокiв;
- транспортнi засоби - вiд 5 до 52 рокiв;
- iншi основнi засоби - вiд 1 до 20 рокiв.
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використовування та залишкова
вартiсть основних засобiв аналiзується станом на кожну дату закiнчення фiнансового
року та коригуються в випадку необхiдностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби (незавершене будiвництво)
включає вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи
передплати, наданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до
моменту їх введення в експлуатацiю (коли об'єкт стає придатний для експлуатацiї у
спосiб запланований керiвництвом Товариства).
2.6. Нематерiальнi активи
Усi нематерiальнi активи Товариства мають обмежений строк використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та придбанi лiцензiї на
комп'ютерне програмне забезпечення.
Нематерiальнi активи враховуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. В випадку знецiнення
нематерiальних активiв, їх балансова вартiсть зменшується до рiвня корисної
вартостi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, в залежностi
вiд того яка з них вище.

Подальшi витрати капiталiзуються до вартостi конкретного активу тiльки у тому
випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цим активом.
Всi iншi витрати визнаються в складi прибутку чи збитку.
Амортизацiя нараховується з моменту готовностi цих активiв к використанню и
визнається в складi прибутку або збитку за перiод прямолiнiйним способом протягом
вiдповiдних строкiв їх корисного використання. Очiкуванi остаточнi строки
корисного використання нематерiальних активiв - вiд 1 до 10 рокiв.
В кiнцi кожного фiнансового року методи нарахування амортизацiї, строки корисного
використовування та залишкова вартiсть аналiзується на предмет необхiдностi їх
перегляду та коректуються в випадку необхiдностi.
2.7. Знецiнення нефiнансових активiв
Активи, строк експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але переглядаються
щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет
їх можливого знецiнення в випадку будь яких подiй або змiн обставин, якi вказують
на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може бути неможливим. Збиток
вiд знецiнення визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищую
вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива
вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi
вiд того, яка з них вище.
Нефiнансовi активи, якi зазнали знецiнення, на кожну звiтну дату аналiзуються на
предмет ймовiрного сторнування знецiнення.
2.8. Класифiкацiя фiнансових активiв
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями оцiнки:
позики та дебiторську заборгованiсть (торговельну та iншу).Товариство визначає
категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi.
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз
встановленими виплатами або виплатами, якi можуть бути визначеними, якi не
котируються на активному ринку. Позики та дебiторська заборгованiсть, виникають
коли Товариство надає грошовi кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору,
крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу же або
протягом короткого промiжку часу. Позики та дебiторська заборгованiсть включаються
до складу оборотних активiв, за винятком тих, строк погашення яких бiльший за 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до категорiї необоротних
активiв.
2.9. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати на здiйснення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi
найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному
визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i
цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж
iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки
наявнi доступнi ринковi данi.
При первiсному визнаннi позики та дебiторська заборгованiсть визнаються за їх
собiвартiстю.
2.10. Послiдуюча оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть та фiнансовi
зобов'язання Товариства оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення для
фiнансових активiв, з вiдображенням результатiв у Звiтi про фiнансовi результати.
Премiї та дисконти, у тому числi й первiснi витрати на здiйснення операцiї,
включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструменту та амортизуються з
використанням ефективної процентної ставки iнструмента.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань строком менш одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по
кредиту.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань бiльш одного року розраховується
шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй
процентнiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку є
доступною для Товариства.
Грошовi потоки вiд короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань не
дисконтуються.
На кожну дату звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення
фiнансових активiв. Фiнансовi активи є знецiненими тодi i тiльки тодi, коли є
об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи кiлькох подiй, якi
вiдбулись пiсля первiсного визнання активу, та якi здiйснили пiдлягаючий надiйнiй
оцiнцi вплив на очiкуваннi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу.

2.11. Припинення визнання фiнансових активiв.
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
термiн дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу
припиняється,
використано право вимоги грошових коштiв, якi обумовленi договором,
Товариство вiдмовилось вiд таких прав.
2.12. Податок на прибуток
Податок на прибуток врахований в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства
України, яке дiє на звiтну дату. Витрати по податку на прибуток складаються з
поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку i визнається в складi фiнансового
результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться к операцiям, що визнаннi в складi
iншого сукупного доходу або безпосередньо в капiталi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, слiд буде заплатити або
вiдшкодувати у податкових органiв в вiдношеннi оподаткованого прибутку або збитку
поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток,
показанi як компонент операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань
вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць,
що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансової вартостi
для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно з виключенням при первинному визнаннi,
вiдстроченi податки не визнаються в вiдношеннi тимчасових рiзниць при первiсному
визнаннi активу або зобов'язання в випадку операцiї, що не є об'єднанням компанiй,
коли така операцiя при її первiсному облiку не впливає нi на бухгалтерський, нi на
податковий прибуток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасовим рiзницям, що вираховуються, i
перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує
ймовiрнiсть того, що в наявностi буде оподаткований прибуток, вiдносно якого можна
буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Суми вiдстрочених податкiв оцiнюються за ставками оподаткування, якi
дiють або будуть введенi у дiю на звiтну дату та якi, як очiкується, будуть
застосованi у перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний
перенесений податковий збиток (для короткострокових рiзниць: 2017 рiк - 18% та для
довгострокових рiзниць: з 2018 року - 18%).
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання згортаються.
2.13. Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичної собiвартостi i чистої
вартостi можливого продажу. Собiвартiсть запасiв визначається по методу
середньозваженої собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва (у тому числi
готової продукцiї та незавершеного виробництва) включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих
накладних витрат, розподiленi на пiдставi нормальної завантаженостi виробничих
потужностей Товариства.
Чиста вартiсть можливого продажу представляє собою розрахункову цiну продажу
запасiв в ходi звичайної господарської дiяльностi пiдприємства, за вирахуванням
розрахункових витрат на доведення запасiв до завершеного стану та вiдповiдних
змiнних витрат на збут
2.14. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська
заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська
заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної
ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Резерв пiд знецiнення позик та
дебiторської заборгованостi створюється в випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi
вiдповiдно з первiсними умовами. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента,
ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або
прострочення
платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю
активу i приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у прибутках
та збитках у складi iнших витрат. Коли дебiторська заборгованiсть становиться
неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат iнших витрат.
2.15. Передплата
Передплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення.
Передплата вiдноситься в категорiю довгострокової, коли товари та послуги, за якi
здiйснена передплата, будуть одержанi через один рiк або пiзнiше, або коли

передплата вiдноситься к активу, який пiсля первинного визнання буде вiднесено до
категорiї необоротних активiв. Передплата за придбання активiв переноситься на
балансову вартiсть активу, коли Товариство одержало контроль над ним i ймовiрно
надходження Товариству майбутнiх економiчних вигiд, що пов'язанi з цим активом.
Iнша передплата списується на фiнансовий результат при одержаннi товарiв та
послуг, до яких вiдноситься передплата. Коли є свiдоцтва того, що активи, товари
та послуги, до яких вiдноситься передплата, не будуть одержанi, балансова вартiсть
передплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на
фiнансовий результат у складi iнших витрат.
2.16. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на
банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi депозити з початковим
строком розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежено, виключенi
зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей пiдготовки звiту про рух
грошових коштiв. Суми, обмеження вiдносно яких не дозволяє обмiняти їх або
використати для розрахунку з зобов'язань протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв
пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв.
2.17. Акцiонерний капiтал
К акцiонерному капiталу вiдносяться простi акцiї. Витрати, якi безпосередньо
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в капiталi як зменшення суми
надходжень за вирахуванням податкiв.
Вартiсть викуплених власних акцiй облiковується як зменшення власного капiталу.
Власнi викупленi акцiї не впливають на загальну кiлькiсть випущених акцiй, але
зменшують число акцiй, якi знаходяться у обiгу.
2.18. Дивiденди
Дивiденди визнаються у якостi зобов'язання та вираховуються iз капiталу на звiтну
дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя о дивiдендах
розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до
звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до
затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання по виплатi
дивiдендiв погашаються бiльше нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно
включається до складу довгострокових зобов'язань та оцiнюються по приведенiй
вартостi майбутнiх грошових потокiв, якi будуть потрiбнi для погашення
зобов'язання iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню.
Ефект первiсного дисконтування дивiдендiв та послiдуюче збiльшення дисконту
облiковуються безпосередньо в капiталi.
2.19. Позиковi кошти.
Первiсно визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на
проведення операцiї. В подальшому позиковi кошти враховуються по амортизованiй
вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж
сумою надходження (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю
погашення визнається в Звiтi про фiнансовий результат на протязi перiоду, на який
були залученi позиковi кошти iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли
Товариство є безумовне право вiдкласти розрахунок по зобов'язанню щонайменше на
12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
2.20. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська
заборгованiсть.
Принцип первiсного визнання i оцiнка кредиторської заборгованостi по основнiй
дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi вiдповiдно первiсному визнанню i
оцiнки фiнансових iнструментiв, що описанi вище. В подальшому iнструменти з
фiксованим строком погашення переоцiнюються по амортизованiй вартостi з
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизацiйна вартiсть
розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i
дисконтiв при розрахунку.
2.21. Передплати одержанi.
Передплати одержанi визнаються по первiсно одержаним сумам.
2.22. Резерви по зобов'язанням i платежам
Резерви по зобов'язанням i платежам - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються
у випадках, коли у Товариства є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в
результатi минулих подiй, i коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб
розрахуватися по зобов'язанням, та їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем
точностi. Резерви оцiнюються по теперiшнiй вартостi витрат, якi , як очiкується,

будуть потрiбнi для погашення зобов'язання iз використанням процентної ставки (до
оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та
ризики, якi притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву iз часом визнається як
процентний дохiд.
2.23.Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами
Товариство приймає участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами,
якi передбачають достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на
робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання, що
визнане в балансi в зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами,
представляють собою дисконтовану вартiсть визначеного зобов'язання на звiтну дату.
Зобов'язання по встановленим виплатам розраховується щорiчно актуарiями з
використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по
пенсiйному плану з встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв. Ставка дисконтування
визначається щорiчно. Актуарнi прибуток i збиток, що виникають в результатi
минулих коригувань i змiн в актуарних припущеннях, вiдноситься на капiтал за
дебетом або кредитом у складi iнших сукупних доходiв у тому перiодi, у якому вони
виникли. Вартiсть минулих послуг робiтникiв визнається у iншому сукупному доходi.
2.24. Умовнi активи та зобов'язання
Умовний актив не визнається в фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього
розкривається, коли ймовiрно одержання економiчного ефекту. Умовнi зобов'язання не
визнаються в фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, i їх суму можна
розрахувати з достатньою ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання
розкривається в фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
2.25. Визнання доходу
Виручка визнається в тому випадку, якщо одержання економiчних вигiд Товариством
оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд
часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю одержаною
винагороди або винагороди, що пiдлягає отриманню, з урахуванням визначених в
договорi умов платежу.
Товариство реалiзує металевi вироби .Виручка вiд продажу товарiв та продукцiї на
внутрiшньому ринку визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння
товарами, як правило, при передачi товару перевiзнику. При експортi виручка
визнається у момент перетину товаром або продукцiєю митного кордону України.
Продажi враховуються на пiдставi цiн, якi вказанi у специфiкацiях до договорiв.
Цiна продажу зазначається окремо для кожної специфiкацiї.
Виручка вiд надання послуг визнається по завершенi робiт.
Вiдсотковий дохiд включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про фiнансовий
результат.
2.26. Витрати за позиками
Витрати за позиками, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або
виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його
пiдготовки к використанню вiдповiдно з намiрами Товариства або продажу,
капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за
позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були
понесенi. Витрати за позиками включають в себе виплату вiдсоткiв та iншi витрати,
що понесенi Товариством в зв'язку з позиковими коштами.
2.27. Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи i витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим
коштам,
вiдсотковий дохiд вiд вкладених коштiв та iншi вiдсотковi
доходи/витрати. Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для
створення яких вимагається значний промiжок часу, капiталiзується в складi
вартостi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по позиковим коштам
вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. Вiдсотковi
доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної дохiдностi активу.
2.28. Податок на додану вартiсть
ПДВ розраховується по двом ставкам: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та
iмпортi товарiв, робiт, послуг та 0% при експортi товарiв. Для операцiй на
внутрiшньому ринку зобов'язання виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або
на дату отримання оплати вiд клiєнта, у залежностi вiд того, що настає ранiше. Для
експортних операцiй зобов'язання виникає на дату оформлення митної декларацiї по
товарах, якi експортуються. Податковий кредит з ПДВ - це сума, яку Товариство має
право зарахувати у зменшення свого зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на

податковий кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної, яка
виписується у день сплати поставнику або у день отримання товарiв, в залежностi
вiд того, що сталося ранiше. ПДВ по закупках та продажах наводиться у балансi
згорнуто: або як актив, або як зобов'язання.
У разi отримання авансiв вiд покупцiв за майбутнi продажi на внутрiшньому ринку
сума ПДВ, вiднесена на збiльшення зобов'язання по сплатi ПДВ, облiковується у
складi iнших оборотних активiв та не зменшує валову суму заборгованостi по
отриманих авансах.
У цьому разi при вiдвантаженi продукцiї сума ПДВ не збiльшує
зобов'язання по сплатi ПДВ та зменшує вартiсть iнших оборотних активiв.
У разi здiйснення передплат постачальникам за товари, роботи, послуги сума ПДВ,
вiдноситься на зменшення зобов'язання по сплатi ПДВ до бюджету та одночасно
збiльшує вартiсть iнших поточних зобов'язань. При послiдуючому отриманнi товарiв,
робiт, послуг ПДВ, сплачений у складi цiни придбання, не зменшує зобов'язання по
сплатi ПДВ до бюджету та зменшує вартiсть iнших поточних зобов'язань.
Сума ПДВ, по не отриманих от постачальникiв, податкових накладних, якi у
майбутньому нададуть право на зменшення зобов'язань по сплатi ПДВ в бюджет,
визнається у складi iнших оборотних активiв.
Аванси виданi та передплати покупцiв визнаються у балансi за валовою сумою (без
вирахування ПДВ). У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
було створено резерв знецiнення, збиток вiд знецiнення враховується за валовою
сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
3. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ
Новi МСФЗ та їхнiй вплив на фiнансову звiтнiсть.
МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" вимагає
розкриття у звiтностi стандартiв, якi були випущенi, але ще вступили в силу. Такi
вимоги дозволяють користувачам оцiнити можливий вплив застосування цих МСФЗ на
фiнансову звiтнiсть пiдприємства. Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного
впливу цих змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.
Дата вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 - "Фiнансовi iнструменти" 01.01.2018 р. МСФЗ
(IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 01.01.2018. Допускається дострокове
застосування, але не ранiше дати застосування МСФЗ(IFRS)15 "Виручка за договорами
з покупцями".
Допускається дострокове застосування Поправки до МСФЗ (IFRS) 2
"Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатах на основi акцiй". Данi поправки
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року, або
пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".
Данi поправки вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019
року, або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО (IAS) 28
"Продаж, або внесок в операцiях мiж iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю
або спiльним пiдприємством" Рада по МСФЗ перенiс дату вступу цих поправок в силу
на невизначений строк, однак пiдприємство, яке застосовує цi поправки достроково,
повинно застосовувати їх перспективно.
Стандарти, якi були випущенi, та вступили в силу.
Поправки до МСБО (IAS) 7 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" Данi поправки
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року, або
пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки до МСБО (IAS)
12"Визнання вiдкладених податкових активiв у вiдношеннi нереалiзованих збиткiв"
Данi поправки вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017
року, або пiсля цiєї дати.
Наведенi поправки та вдосконалення не мають суттєвого впливу на Товариство.
4. IНФОРМАЦIЯ ПО СЕГМЕНТАХ
На думку керiвництва Товариство здiйснює один вид основної дiяльностi виробництво металевих виробiв, оскiльки усi виробничi потужностi розташованi у
м.Дружкiвка та жоден iз видiв продукцiї, яка виробляється, або вiдповiдних активiв
не є достатньо ємним для видiлення у окремий сегмент.
Концентрацiя виручки (без ПДВ) по контрагентах, яка перевищує 10% вiд виручки
Товариства у 2017 роцi (в тис.грн.): ТОВ "ВОСТОК" - 121707 тис. грн.,
A.M.I.M.A.MACHNIO EKSPORT-IMPORT SPOLKA - 70037 тис. грн., ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" 76782 тис.грн., ООО "ЗИТАР-СНАБ" - 86460 тис. грн. (у 2016 роцi - ТОВ "ВОСТОК" 94104 тис. грн., A.M.I.M.A.MACHNIO EKSPORT-IMPORT SPOLKA - 71694 тис. грн., ТОВ
"МАГИСТРАЛЬ" - 66644 тис.грн., ООО "ЗИТАР-СНАБ" - 84908 тис. грн. )

5. ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ. ВИНАГОРОДА ПРОВIДНОГО КЕРIВНОГО ПЕРСОНАЛУ.
У звiтному перiодi Товариством операцiї з пов'язаними особами включали виплати
провiдному керiвному персоналу. У 2017 та 2016 роках до складу керiвного персоналу
входили члени дирекцiї. В 2017 роцi загальна сума винагороди провiдного керiвного
персоналу була включена до адмiнiстративних витрат та склала - 525 тис.грн. (у
2016 роцi - 416 тис.грн.) Цє є короткостроковi виплати.
6. ОСНОВНI ЗАСОБИ.
(тис.грн.);Собiвартiсть/доцiльна вартiсть;
Будiвлi, споруди, передавальнi
пристрої;
Машини та обладнання;
Транспортнi засоби;
Iнструменти, прилади,
iнвентар;
Разом.
2016 рiк
Залишок на 1 сiчня 2016р.
127528/
282229/
6199/ 8954/ 424910/
Переведення iз iнших
категорiй необоротних
активiв
355/
12192/
0/
899/
13446/
Вибуття та переведення до
iнших категорiй
необоротних активiв
1747)/
(3252)/ (342)/
(82)/ (5423)/
Залишок на 31 грудня
2016 року
126136/
291169/
5857/ 9771/
432933/
2017 рiк
Залишок на 1 сiчня 2017р.
Переведення iз iнших
категорiй необоротних
активiв
Вибуття та переведення до
iнших категорiй необоротних
активiв
Залишок на 31 грудня
2017 року

126136/
159/
(375)/
125920/

291169/

5857/ 9771/

11339/

-/

(5639)/

-/ (282)/

296869/ 5857/

483/

9972/

432933/
11981/
(6296)/
438618/

Амортизацiя та знецiнення;
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої;
обладнання; Транспортнi засоби;
Iнструменти, прилади, iнвентар;
2016 рiк
Залишок на 1 сiчня 2016р.
(69795)/(138931)/ (4151)/
(6946)/
Амортизацiя
(4972)/ (17624)/ (482)/
(802)/
Вибуття
1211/
2547/
184/
73/
Залишок на 31 грудня
2016 року
(73556)/(154008)/ (4449)/
(7675)/
2017 рiк
Залишок на 1 сiчня 2017р.
(73556)/(154008)/ (4449)/
(7675)/
Амортизацiя
(4969)/ (18678)/ (296)/
(823)/
Вибуття
212/
4430/
-/
278/
Залишок на 31 грудня
2017 року
(78313)/(168256)/ (4745)/
(8220)/
Балансова вартiсть;
обладнання; Транспортнi
На 31 грудня 2016р.
На 31 грудня 2017р.

Машини та
Разом
(219823)/
(23880)/
4015/
(239688)/
(239688)/
(24766)/
4920/
(259534)/

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; Машини та
засоби;
Iнструменти, прилади, iнвентар;
Разом.
52580/
137161/
1408/ 2096/ 193245/
47607/
128613/
1112/ 1752/ 179084/

Товариство утримує МНМА, собiвартiсть яких визнається у якостi витрат у момент їх
введення у дiю шляхом нарахування амортизацiї у розмiрi 100% собiвартостi. У
фiнансовiй звiтностi нарахування амортизацiї МНМА визнається як матерiальнi
витрати. Iнформацiя, щодо цих основних засобiв, не включена до пiдсумку балансу:
на 31 грудня 2017 року собiвартiстю та, вiдповiдно, накопиченою амортизацiєю 2275 тис.грн. (на 31 грудня 2016р. - 1850 тис.грн.,) У 2017 роцi придбано та
вiднесено до витрат у момент введення у дiю об'єктiв МНМА та iнших основних
засобiв на суму - 430 тис.грн. (у 2016р. - на суму 47 тис.грн.)
У 2016 та 2017 роцi основнi засоби для забезпечення зобов'язань Товариства не
передавались. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не
використовувались склала 4615 тис. грн.
На 31 грудня 2017 року 30 об'єктiв класу "Машини та обладнання" балансовою
вартiстю 57435 тис.грн. (на 31.12.2016р. - 65913 тис. грн.) переданi у заставу для
забеспечень гарантiй банку по вiдкриттю акредетивiв по договору про умови
надання банком гарантiй та акредетивiв.

У 2017 та 2016 роках збиток вiд знецiнення об'єктiв основних засобiв не
визнавався, його сторнування не здiйснювалось.
На 31 грудня 2017р. балансова вартiсть основних засобiв, активне використання яких
припинено, але якi не є необоротними активами, призначеними для продажу, складає 71 тис.грн. (на 31 рудня 2016р.- 0 тис.грн.)
Первiсна вартiсть повнiстю самортизованих основних засобiв на 31 грудня 2017 року
складає - 13862 тис.грн. (на 31 грудня 2016 р. -13167 тис.грн.).
7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
(тис.грн.)
Собiвартiсть/доцiльна вартiсть;
Програмне забезпечення та лiцензiї на програми.
2016 рiк
Залишок на 01.01.2016р. 3881
Придбання
892
Вибуття
0
Залишок на 31.12.2016р. 4773
2017 рiк
Залишок на 01.01.2017р. 4773
Придбання
76
Вибуття
0
Залишок на 31.12.2017р. 4849
Амортизацiя та знецiнення;
Програмне забезпечення та лiцензiї на програми;
2016 рiк
Залишок на 01.01.2016р. (1671)
Амортизацiя
(291)
Вибуття
0
Залишок на 31.12.2016р. (1962)
2017 рiк
Залишок на 01.01.2017р. (1962)
Амортизацiя
(307)
Вибуття
0
Залишок на 31.12.2017р. (2269)
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. 2811
Балансова вартiсть на 31.12.2017р. 2580
Усi нематерiальнi активи визначенi як такi, що мають визначений строк
користування.
На 31 грудня 2017 р., як i на 31 грудня 2016 р. Товариство не має суттєвих
договiрних зобов'язань по придбанню нематерiальних активiв. Амортизацiя
нематерiальних активiв за 2017 та 2016 роки вiднесена до складу адмiнiстративних
витрат.
8. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ.
(тис.грн.)
Перiод; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у основнi засоби;
Незавершенi
капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи; Передплати за основнi засоби; Iншi;
Разом.
2016 рiк
Вартiсть на 01.01.2016р.
281/
4/
43/
460/
788/
Надiйшло за рiк
17036/ 888/ 2225/
14360/
34509/
Переведено до iнших категорiй
необоротних активiв
(3440)/(892)/(2241)/
(14347)/(30920)/
Переведення мiж категорiями
капiтальних iнвестицiй
(46)/
0/
0/
0/
(46)/
Вартiсть на 31.12.2016р.
3831/ 0/
27/
473/
4331/
2017 рiк
Вартiсть на 01.01.2017р.
3831/ 0/
27/
473/
4331/
Надiйшло за рiк
17317/76/
60527/
0/
77920/
Переведено до iнших категорiй
необоротних активiв
(13523)/(76)/
0/
0/
(13599)/
Переведення мiж категорiями
капiтальних iнвестицiй
0/
0/(16921)/
(473)/
(17394)/
Вартiсть на 31.12.2017р.
7625/
0/ 43633/
0/
51258/
9. ЗАПАСИ.
(тис.грн.)
Запаси;
Сировина та матерiали
Паливо
Тара

31.12.2017р.;
62328/
1115/
2328/

31.12.2016р.
34639/
694/
1855/

Будiвельнi матерiали
686/
Запаснi частини
29489/
Малоцiннi та
швидкозношуванi предмети27355/
Незавершене виробництво 19742/
Готова продукцiя
48235/
Товари
16/
Разом (за собiвартiстю) 191294/

490/
17278/
30374/
9334/
55498/
9/
150171/

У 2017 роцi до складу собiвартостi виробiв вiднесено амортизацiї - 24091 тис.грн.
(у 2016 роцi - 22756 тис.грн.).
На 31.12.2017р., як i на 31.12.2016 р. застави в обiгу сировини та готової
продукцiї на забезпечення зобов'язань за договорами кредитної лiнiї вiдсутнi.
10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
(тис.грн.);
31.12.2017р.; 31.12.2016р.
Дебiторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi
9514/
14220/
Резерв сумнiвних боргiв
(0)/
(314)/
Чиста сума дебiторської
заборгованостi
по основнiй дiяльностi
9514/
13906/
Передплата постачальникам
55630/
15797/
Резерв сумнiвних боргiв
(0)/
(550)/
Чиста сума
передплати постачальникам
55630/
15247/
Дебiторська заборгованiсть
бюджету (крiм авансу з
податку на прибуток)
13326/
5597/
Аванс з податку на прибуток
0/
0/
Iнша нефiнансова
дебiторська заборгованiсть
373/
367/
Резерв сумнiвних боргiв
(0)/
(0)/
Чиста сума нефiнансової
дебiторської заборгованостi
373/
367/
Разом дебiторської заборгованостi
по основнiй дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi
78843/
35117/
Станом на 31.12.2017р. iншi оборотнi активи вiдображенi за чистою сумою у
розмiрi 5345 тис.грн. (станом на 31.12.2016р. - 181 тис.грн.). Резерв сумнiвних
боргiв нарахований у розмiрi 0 тис.грн. станом на 31.12.2017р. (станом на
31.12.2016р. - 156).
На дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi проценти не нараховуються та
вона погашається, як правило, протягом 30-120 днiв.
На 31 грудня 2017 р. 5,2% фiнансової дебiторської заборгованостi деномiнованi у
росiйських рублях, 16,34 % у доларах США, 0 % у євро (на 31 грудня 2016р. - 28,3%,
46,25% та 0% вiдповiдно).
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi на
31.12.2017р., на 31.12.2016р. приблизно дорiвнює її балансової вартостi на цi
дати.
Змiни у резервi сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi:
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi;
На 31.12.2017р.; На
31.12.2016р.
Залишок резерву на 01 сiчня
314/
460/
Резерв пiд знецiнення на протязi року
0/
0/
Сторнований резерв
0/
0/
Рекласифiкацiя резерву
(314)/
(146)/
Суми, списанi на протязi року
0/
0/
Залишок резерву на 31 грудня
0/
314/
Передплата постачальникам, iншi поточна дебiторська заборгованiсть та iншi
оборотнi активи
; 2017 рiк; 2016 рiк
Залишок резерву на 01 сiчня
706/
583/
Резерв пiд знецiнення на протязi року
184/
37/
Сторнований резерв
0/
0/
Рекласифiкацiя резерву
0/
146/
Суми, списанi на протязi року
(890)/
(60)/
Залишок резерву на 31 грудня
0/
706/

Грошовi потоки, пов'язанi iз короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не
дисконтуються.
Станом на 31 грудня 2017р. та на 31 грудня 2016р. у Товариства не було фiнансових
активiв, вiдображених по справедливiй вартостi.
Максимальна сума дебiторської заборгованостi, пiдданiй кредитному ризику на звiтну
дату дорiвнює її справедливiй вартостi.
11. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЄКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти були такими:
(в тис.грн.);
Залишки на банкiвських рахунках та у касi
Депозити строком до 3-х мiсяцiв
Iншi грошовi кошти
Разом грошовi кошти
Грошовi кошти деномiнованi:
В гривнi
92,4%
В доларах США
6,2%
В євро
0,0%
В росiйських рублях
1,4%

На 31.12.2017р.;
99,5%
0,1%
0,3%
0,1%

На 31.12.2017р.;
15105/
152/
91/
15348/

На 31.12.2016р.
9655/
41431/
1892/
52978/

На 31.12.2016р.

Залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
12. КАПIТАЛ ТА ФОНДИ
Станом на 31.12.2017р. (на 31.12.2016р.) загальна кiлькiсть дозволених до випуску
та тих, якi є у обiгу, простих iменних акцiй складає 66 453 976 штук номiнальною
вартiстю 0,05грн. за акцiю. Усi випущенi акцiї є сплаченими. Акцiонери простих
акцiй мають право на отримання дивiдендiв, якi виплачуються за рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв, а також мають право голосувати на Загальних зборах акцiонерiв
за правилом "одна акцiя-один голос". Балансова вартiсть акцiонерного капiталу на
31.12.2017р. (на 31.12.2016р..) є 3 322 698,80 грн.
У 2017 роцi Товариство оголосило дивiденди за пiдсумками роботи у 2016 роцi у
розмiрi 0,50 грн. на 1 акцiю.
Резервний капiтал у розмiрi 830 тис.грн. на 31 грудня 2017р. (на 31 грудня 2016
р. -830 тис. грн.) - це частина нерозподiленого прибутку Товариства, який був
створений за законодавством України, яке дiяло до 01 сiчня 2012р., за рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв.
13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ
(у тис.грн.);
На 31.12.2017р.; На 31.12.2016р.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
6176/
9024/
Довгостроковi зобов'язання
-/
5764/
Поточна кредиторська
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
9821/
32824/
Передплата покупцiв
32468/
3960/
Резерв на невикористанi вiдпустки працiвникiв
3001/
2004/
Заборгованiсть
зi сплати податкiв крiм податку на прибуток
773/
618/
Заборгованiсть з податку на прибуток
5886/
341/
Заборгованiсть по нарахованiй заробiтнiй платi
2972/
2167/
Заборгованiсть зi страхування
637/
463/
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками
1738/
753/
Iншi кредиторська заборгованiсть
33071/
9238/
Разом кредиторської заборгованостi по основнiй
дiяльностi та iншiй кредиторськiй заборгованостi
96543/
67156/
На 31 грудня 2017 року Товариство має заборгованiсть за придбанi на умовах
вiдстрочення платежу основнi засоби загальною сумою 9821 тис.грн. ( на
31.12.2016р. - 38588 тис.грн.). Ця заборгованiсть деномiнована у доларах США та
наведена у балансi за номiнальною вартiстю.
На 31 грудня 2017 року довгострокова частина заборгованостi складає 0 тис.грн.
(на 31.12.2016р. - 5764 тис.грн.), поточна частина довгострокової заборгованостi 9821 тис. грн. (на 31.12.2016р. - 32824 тис.грн.).
На 31.12.2017р. кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi деномiнована у
доларах США у розмiрi 97,2% (на 31.12.2016р. кредиторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi деномiнована у доларах США у розмiрi 98,4% ).

На 31 грудня 2017р., 31 грудня 2016р. справедлива вартiсть кредиторської
заборгованостi по основнiй дiяльностi приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на
цi дати.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi є безпроцентною та, як
правило, погашається на протязi 30-120 днiв.
На 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованiсть не є просроченою.
Резерв на невикористанi вiдпустки:
(тис.грн.);
На 31.12.2017р.;
Залишок на 01 сiчня
2004/
Нарахування за рiк
5732/
Використання за рiк
(4735)/
Залишок на 31 грудня
3001/
Податки до сплати були наступним:
(тис.грн.);
На 31.12.2017р.;
Податок на прибуток
5886/
Податок з
доходiв фiзичних осiб
520/
Податок на
землю та за оренду землi
122/
Iншi податки
131/
Разом
податкiв до сплати
6659/

На 31.12.2016р.
1735/
4765/
(4496)/
2004/

На 31.12.2016р.
341/
402/
115/
101/
959/

Станом на 31 грудня 2017р. (на 31.12.2016р.) у Товариства не було фiнансових
зобов'язань, вiдображених по справедливiй вартостi.
14. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ПЕНСIЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
Товариство має юридичне зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду
України пiльговi пенсiї, якi сплачуються як працюючим так i звiльненим
працiвникам. Пiльговi пенсiї призначаються особам, якi працювали на роботах iз
особливо шкiдливими або тяжкими умовами працi, якi заробили частину такої пенсiї
або всю пенсiю перед їх звiльненням iз Товариства. Це є програмою iз встановленими
виплатами. Кожний мiсяць Товариство виплачує грошовi кошти Пенсiйному фонду
України та накопичує зобов'язання перед нинi працюючими робiтниками. Цей план
повнiстю не фондується.
Зобов'язання, визнане в балансi на 31.12.2017р. - 16316 тис.грн. (на 31.12.2016р.
-16316 тис.грн.).
Суми, визнанi у прибутку/(збитку) за 2017 (3600 тис.грн.) та 2015 роки (3621
тис.грн.), були включенi до собiвартостi реалiзованої продукцiї.
15. ВИРУЧКА
Аналiз виручки без ПДВ:
(тис.грн.);
Реалiзацiя металевих виробiв на внутрiшньому ринку
Послуги по обробцi металу резидентам
Реалiзацiя металевих виробiв на експорт
Разом
16. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ
(тис.грн.);
2017 рiк
Сировина та матерiали
413161/
Амортизацiя
19975/
Оплата працi
14184/
Нарахування на оплату працi
3122/
Iншi витрати
79523/
Разом
529965/
17. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
(тис.грн.);
2017 рiк
Сировина та матерiали
981/
Амортизацiя
944/
Оплата працi
17837/
Нарахування на оплату працi
3538/
Резерв невикористаних вiдпусток
1707/
Ремонт та
утримання основних засобiв
867/
Послуги стороннiх органiзацiй (консультацiйнi

2017 рiк;
338397/
-/
339057/
677454/

2016 рiк
213576/
16365/
21291/
4627/
83729/
339588/
2016 рiк
821/
952/
15311/
2996/
1469/
200/

2016 рiк
147242/
-/
277325/
424567/

послуги, послуги зв'язку, тощо)
Страхування
Податки
Банкiвське обслуговування
Iншi витрати
Разом

567/
86/
946/
1010/
3150/
31633/

18. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
(тис.грн.);
2017 рiк
Сировина та матерiали
1702/
Амортизацiя
435/
Оплата працi
3620/
Нарахування на оплату працi
797/
Резерв невикористаних вiдпусток
375/
Ремонт та утримання основних засобiв449/
Послуги стороннiх органiзацiй (брокерськi,
оформлення вантажiв та документiв, тощо)342/
Транспорт та транспортнi послуги
7105/
Iншi витрати
3596/
Разом
18421/
19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
(тис.грн.);
Вiд операцiйної оренди
Прибуток вiд купiвлi - продажу
iноземної валюти
Вiд реалiзацiї
iнших оборотних активiв
Курсова рiзниця
Дохiд вiд оприбуткування
ранiше списаних активiв
Банкiвськi вiдсотки
Дохiд вiд надання
послуг (не основна дiяльнiсть)
Прибуток вiд
реалiзацiї необоротних активiв
Iншi операцiйнi доходи
Разом
20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
(тис.грн.);
Вiд операцiйної оренди
Курсова рiзниця
Вiд реалiзацiї
iнших оборотних активiв
Штрафи сплаченi
16
4
Вiд реалiзацiї iноземної валюти
Витрати по наданню
послуг (не основна дiяльнiсть)
Втрати вiд
псування та нестачi запасiв
Iншi операцiйнi витрати
Разом

2017 рiк
248/
-/

108/
1121/
202/
874/
2012/
31473/

714/
4614/
2312/
12930/
2016 рiк
213/

20897/
-/
22/
2278/
136/
360/
37/
24241/

2017 рiк
26/
-/

2016 рiк
24/
4739/

18937/

19181/

250/

0/

202/

127/

-/
2471/
21902/

4/
1788/
25867/

2017 рiк
425/
425/

22. ФIНАНСОВI ДОХОДИ
(тис.грн.);
2017 рiк
Процентнi доходи
1781/
Разом
1211/

2016 рiк
1211/
1211/

23. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
(тис.грн.);
Проценти по кредитам
Разом

2016 рiк
0/
0/

24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

2016 рiк
1474/
473/
2500/
550/
252/
41/

298/

26658/
250/

21. IНШI ДОХОДИ
(тис.грн.);
Дохiд вiд списання необоротних активiв
Разом

2017 рiк
68/
68/

1024/
17/
810/
2275/
2569/
28444/

2016 рiк
1568/
1568/

Основнi компоненти податку на прибуток:
(тис.грн.);
2017 рiк 2016 рiк
Прибуток до оподаткування
109144/
44758/
Податок за встановленою ставкою
19646/
8056/
Податковий вплив постiйних рiзниць 1050/
814/
Витрати з податку на прибуток
20696/
8870/
Витрати з податку на прибуток складаються iз наступних компонентiв:
(тис.грн.);
2017 рiк
2016 рiк
Поточний податок на прибуток
20495/
8820/
Вiдстрочений податок на прибуток
201/
50/
Витрати з податку на прибуток
20696/
8870/
Податок на прибуток Товариства, розраховується за правилами податкового облiку,
яка застосовується в Українi. Сума податку вiдрiзняється вiд його теоретичної
величини, яка розраховується шляхом множення застосовуваної ставки податку на суму
прибутку до оподаткування, вiдображеної у Звiтi про фiнансовi результати.
В Українi 02 грудня 2010 року був прийнятий Податковий кодекс, який набрав
законної чинностi 01 сiчня 2011року. Згiдно Податкового кодексу ставка податку на
прибуток у 2017 складає - 18%. На 2018 рiк ставка податку на прибуток становить
18%.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування:
(тис.грн.)
01 сiчня 2016р.; кредитоване (вiднесене) на фiнансовий результат;
кредитоване до iншого сукупного доходу; 31 грудня 2016р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
177/ 7/
-/
184/
Резерв на невикористанi вiдпустки
210/ (57)/ -/
153/
Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення
2937/ -/
-/
2937/
Разом вiдстроченого податкового активу
3324/ (50)/ -/
3274/
Визнаний вiдстрочений податковий актив
3324/ (50)/ -/
3274/
(тис.грн.)
01 сiчня 2017р.; кредитоване (вiднесене) на фiнансовий результат;
кредитоване до iншого сукупного доходу; 31 грудня 2017р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
184/ (184)/
-/
Резерв на невикористанi вiдпустки
153/ (17)/
-/
Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення
2937/ -/
-/
Разом вiдстроченого податкового активу
3274/ (201)/
-/
Визнаний вiдстрочений податковий актив
3274/ (201)/
-/

0/
136/
2937/
3073/
3073/

25. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Податкове та митне законодавство України може тлумачитися по рiзному та часто
змiнюється. Система оподаткування України була суттєво реформована пiсля прийняття
Податкового кодексу, який набрав законної чинностi 01 сiчня 2011р. Податки, якi
сплачує Товариство, регулюються Податковим кодексом, та включають податок на
прибуток, податок на додану вартiсть, мито, iншi податки. Як наслiдок, можуть
виникнути суттєвi невизначеностi у зв'язку iз застосуванням або тлумаченням нового
законодавства, а також неточними та неiснуючими iнструкцiями iз його застосування.
Вiдповiднi державнi органи можуть оспорювати тлумачення цього законодавства
керiвництвом Товариства та його застосування у дiяльностi та операцiях Товариства.
Є можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi у минулому не були оспорюваннi,
будуть такими. В результатi податковi органи можуть нарахувати суттєвi додатковi
суми податкiв, штрафiв та пенi. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi
податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на податковi збитки.
Вiдповiднi органи можуть перевiряти податковi питання на протязi трьох календарних
рокiв пiсля їх завершення. При визначених обставинах перевiрки можуть охоплювати
бiльш довший перiод.
СУДОВI ПРОЦЕСИ
Пiд час звичайного ведення бiзнесу Товариство час вiд часу отримує претензiї.
Виходячи iз власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй,
керiвництво вважає, що суттєвi збитки Товариством понесенi не будуть, вiдповiдно,
резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались.

СТРАХУВАННЯ
Товариство не має повного страхового покриття на випадок перерв у виробництвi. До
того часу, доки Товариство не отримає повного страхового покриття, iснує ризик
того, що перерва у виробництвi може вплинути на його фiнансовий стан. Товариство
має страхове покриття, яке включає: обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, обов'язкове страхування
за шкоду, яка може бути заподiяною пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної
небезпеки, добровiльне страхування майна.
ВПЛИВ IНФЛЯЦIЇ
Управлiнський персонал Товариства проаналiзував критерiї, якi характеризують
показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у
формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми,
утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної
спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй
грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також
наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за
цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду
вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно
iндексу цiн;
') кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до
100% або перевищує цей рiвень.
За офiцiйними даними Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень
iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%.
Але враховуючи додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн
рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi 12,4%, тобто економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких
iнфляцiйних процесiв. У 2017 роцi iндекс iнфляцiї склав 13,7%
Згiдно прогнозу НБУ щодо iнфляцiї на 2018 рiк - 8,9%.
Проаналiзувавши iншi критерiї, Товариство вважає, що за показниками наведеними у
пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 про економiчний стан в Українi не
вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення
iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року
- iз 22 до 14% рiчних. У 2017 роцi облiкова ставка НБУ коливалась вiд 12,5-14,5%
Як наслiдок, у 2016-2017 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за
депозитами.
Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 застосування положень стандарту та перерахунок
показникiв фiнансової звiтностi з урахуванням можливого впливу гiперiнфляцiйних
процесiв є питанням судження управлiнського персоналу, Товариство прийняло рiшення
не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
ОРЕНДА ЗЕМЛI
Земля, на якiй розташованi активи Товариства, знадиться у його користуваннi або
надана у оренду. У 2017 роцi сума орендних платежiв за землю склала - 388 тис.грн
( у 2016 роцi -368 тис.грн.).

УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Використання фiнансових iнструментiв пiддає Товариство наступним видам ризику:
кредитний ризик
ризик лiквiдностi
ринковий ризик (в тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик
справедливої вартостi вiдсоткової ставки, ризик грошових потокiв).
Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на доведення до
мiнiмуму потенцiального негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих
ризикiв, якi пiддаються управлiнню.
Управлiння ризиками здiйснюється Дирекцiєю Товариства, яке виявляє та оцiнює
фiнансовi ризики та пропонує методику управлiння цими ризиками, що дозволяє їх
мiнiмiзувати.
КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Кредитний ризик - це ризик виникнення у Товариства фiнансового збитку,
спричиненого невиконанням покупцем або контрагентом по фiнансовому iнструменту
своїх договiрних зобов'язань. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється на рiвнi
окремих пiдприємств. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами i їх
еквiвалентами, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську
заборгованiсть i зобов'язання по операцiям.
Керiвництво розробило кредитну полiтику, вiдповiдно до якої кредитоспроможнiсть
кожного нового клiєнта аналiзується окремо, перш нiж йому будуть запропонованi
стандартнi для Товариства умови i строки здiйснення платежiв та поставок. Аналiз
включає в себе спецiальнi перевiрки iнформацiї про нових клiєнтiв. Покупцi, що не
вiдповiдають вимогам Товариства в вiдношеннi кредитоспроможностi, можуть
здiйснювати угоди з Товариством тiльки на умовах передплати. Товариство створює
оцiночний резерв пiд знецiнення, який представляє собою розрахункову оцiнку
розмiру вже понесених кредитних збиткiв.
Максимальна сума, яка пiддана кредитному ризику на 31 грудня 2015р. - 66884
тис.грн. (на 31 грудня 2015 р. - 65307), якi представляють собою балансову
вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi та грошових коштiв. Товариство не
забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
РИНКОВИЙ РИЗИК
Товариство пiддане ринковим ризикам. Ринковi ризики виникають у зв'язку з
операцiями в iноземнiй валютi та продажу продукцiї й придбанням сировини.
Мета управлiння ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильнiсть до
ринкового ризику i утримувати його в припустимих межах. При цьому використання
такого пiдходу не запобiгають збиткам бiльш встановленого рiвня у випадку значних
ринкових змiн.
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Товариство пiддається валютному ризику, внаслiдок операцiйної дiяльностi, коли
виручка або витрати деномiнованi в iноземнiй валютi. В результатi свiтової кризи
економiка України вiдчуває зниження притоку капiталу i зменшення попиту на
продукцiю українського експорту. Крiм цього, внаслiдок полiтичної нестабiльностi
та економiчної кризи, озброєного протистояння мiж збройними силами України та
самопроголошеними республiками на сходi країни мiжнароднi рейтинговi агентства
знизили кредитнi рейтинги держави. Цi фактори призвели до нестiйкостi валютного
ринку i є причиною рiзкого суттєвого падiння гривни по вiдношенню до основних
iноземних валют. Для зменшення впливу валютного ризику Товариство намагається
забезпечити реалiзацiю продукцiї на експорт iз розрахунком за неї у iноземнiй
валютi та зменшує придбання сировини за iноземну валюту.
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну євро та росiйського рубля не мало б
суттєвого впливу на прибутки Товариства пiсля оподаткування або капiтал.
РИЗИК ВIДСОТКОВОЇ СТАВКИ
Дiяльнiсть Товариства пiддана ризику вiдсоткової ставки внаслiдок наявностi
позикових коштiв з фiксованою ставкою вiдсотка. Величина цього ризику оцiнюються
керiвництвом Товариства як не значна.
РИЗИК ЗМIНИ ЦIНИ НА ТОВАРИ
Операцiйна дiяльнiсть Товариства потребує регулярного придбання деяких товарiв,
внаслiдок чого схильна до ризику нестабiльностi цiн на них, зокрема на метал. Для
управлiння цим ризиком Товариство укладає договори на постачання металу на
довгостроковiй основi. Крiм цього на нестабiльнiсть цiни також впливає рiст цiн на
електроенергiю, газ що потребує вiд Товариства розробки дiй по енергозбереженню.
РИЗИК ЛIКВIДНОСТI
Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи
iнструмент планування поточної лiквiдностi. Керiвництво вiдстежує рiвень
лiквiдностi щоденно.
Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю,
шляхом використання банкiвських кредитiв, контрактiв на купiвлю та на продаж з
умовами оплати "50%-попередня оплата, 50%- оплата по факту постачання або перетину
кордону у разу експорту", контрактiв на купiвлю основних засобiв iз розстрочкою
платежу.
Далi у таблицi наведена фiнансова кредиторська заборгованiсть за строками
погашення, якi залишилися на дату звiтностi до дати погашення, по номiнальнiй
вартостi:
(тис.грн.)
31.12.2017р.
31.12.2016р.
До 1-го року
15997/
41848
Вiд 1-го до 2-х рокiв
-/
5764
Вiд 2-х до 5-ти рокiв
-/
-

Разом

15997/

47612

РИЗИК КАПIТАЛУ
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи
Товариства у якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток
акцiонерам та вигоди зацiкавленим сторонам.
Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може повертати капiтал
акцiонерам, залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї або продавати активи для
зменшення суми боргу.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних
товариств:
статутний капiтал повинен складати не менш нiш 1250 мiнiмальних заробiтних
плат на дату реєстрацiї пiдприємства;
оплата статутного капiталу не може проводитися за рахунок коштiв державного
бюджету, кредитiв та коштiв, якi знаходяться у заставi;
якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року
вартiсть чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,
Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть
чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Станом на 31 грудня 2017 року, на 31 грудня 2016 року вищезазначенi вимоги до
статутного капiталу Товариством дотримувалися.
26. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Подiї пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв Товариства, та якi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi Товариство повиннi було розкритi, не вiдбувалися.
Генеральний директор

________________

Степанов Якiв Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Дедушенко Наталiя Вiкторiвна

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КОНТРОЛЬ-АУДИТ"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

22022137

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01033, м.Київ, вул.
Саксаганського, буд.15, оф.8

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

1132
26.01.2001

5

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

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

дн
дн
дн
д/н
дн
0658
26.01.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

дн

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

2512/1
25.12.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

25.12.2017 - 26.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

30000.00

