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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрополiмермаш" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00218615 

4. Місцезнаходження 

 49033, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграду, 

буд.147 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0567323104, 0567323139 

6. Електронна поштова адреса  

 Office@dzpm.dp.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 30.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 78 Вiдомостi ДКЦПФР  30.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці paodpm.dp.ua в мережі Інтернет 30.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

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) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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 X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду  

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 за 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 включенодо 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) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

3. Пiдприємство не бере участi в створеннi юридичних осiб 

 

4. Корпоративного секретаря на пiдприємствi не має 

 

5. Пiдприємство не пiдлягає рейтингуваню 

 

10.Дивiденди Товариством не нараховувались та не сплачувалися 

 

12.2 - 12.5 г Пiдприємство облiгацiй, походнiх та iнших цiнних паперiв не має i викуп власних 

акцiй протягом звiтного року не здiйснювало. 

 

15.Борговi цiннi папери не випускались. 

 

16. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрополiмермаш" 

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

 12241050010027939 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.06.1994 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 10800122,75 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 205 

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

 28.92 - Виробництво машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва 

 28.30 - Виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства 

 25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй та частин 

10. Органи управління підприємства 

 1.Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова Рада.3.Дирекцiя. 4.Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "Банк Восток" 

2) МФО банку 

 307123 

3) Поточний рахунок 

 26008010275534 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Банк Восток" 

5) МФО банку 

 307123 

6) Поточний рахунок 

 26008010275534 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання 

прекурсорiв (списку 2 таблицi 

IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АЕ № 179794 22.11.2012 Комiтет з контролю за 

наркотиками 

15.11.2017 



Опис Придбання та зберiгання прекурсорiв 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу безпосереднього 

аналогового УКХ радiозвязку 

12-09-051419 15.12.2011 Український державний центр 

радiочастот 

15.01.2015 

Опис 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу безпосереднього аналогового 

УКХ радiозвязку 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу безпосереднього 

аналогового УКХ радiозвязку 

12-09-051415 15.12.2011 Український державний центр 

радiочастот 

15.01.2015 

Опис 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу безпосереднього аналогового 

УКХ радiозвязку 

Виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

966.11.12-29.5

6.1 

01.11.2011 Терiторiальне управлiння 

держгiпромнагляду по 

Днiпропетровськiй областi 

01.11.2016 

Опис Виконання роботи пiдвищеної небезпеки 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ДПМ Холдiнг ЛТД 0000000000 

Британськi Вiргiнськi острови, 

Тортола, м.Род -Таун.,  Тридент 

Чемберс, 146 

99,8541 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Згiдно реестру власникiв 

iменних цшнних паперiв 
    0,1459 

Усього 100 

 

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

1) Посада 

 генеральний директор 

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

 Мацюця Сергiй Федорович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СВ 870743 07.04.2004 Пологiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 
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7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш", генеральний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член дирекцiї - головний бухгалтер 

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

 Петрухiна Iрина Анатолiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 901485 02.12.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член дирекцiї 

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

 Удод Володимир Кузьмович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 683780 09.07.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1953 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш", головний iнженер  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 



 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член дирекцiї 

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

 Зайцев Виталий Владимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 001725 04.10.1996 АНД РВ ДМУ України в Днiпроперовськiй обл. 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 2 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш", директор по производству 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Гапоненко Елена Васильевна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 498058 19.03.1999 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ ТД "ТНП",  ведущий экономист 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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



 Бондарчук Олександр Петрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 467647 24.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ДТИ ЕМ ЕС Сервiс", директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Шелудько Дмитро Леонидович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 012118 12.01.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ Кадровое агенство "Альтернатива" Директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Захарова Вiкторiя Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 141239 04.07.1996 Красногвардiйський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1966 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТПК "Алеф", головний бухгалтер  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Кочубей Тетяна Григорiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 344269 28.05.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Капiтал-прогрес", директор  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 голова наглядової ради 

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

 Жолтиков Сергiй Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АМ 451836 14.05.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 1 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Атлантiс" єкономiст 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член дирекцiї 

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

 Доля Катерина Леонiдiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 362489 10.09.1996 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 1 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш" фiнансовий менеджер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Москвич Вiталiй Олегович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 519322 10.05.1999 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ ВП "Агросоюз" начальник вiддiлу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 



 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Жукевич Олена Адамiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АМ 601501 05.04.2002 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Днiпрополiмермаш"  начальник цеху 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Ткаченко Андрiй Iванович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 669506 20.12.1999 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 4 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

   ТОВ "Акам" заступник директора по виробництву 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Митряхiна Наталiя Анатолiївна 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 422637 25.01.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Атлантiс"-  директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  не має. 

Винагороди не отримує. 

Змiн в повноваженнях не вiдбувалось 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генеральний 

директор 

Мацюця Сергiй 

Федорович 

СВ 870743 07.04.2004 

Пологiвським РВ УМВС України 

в Запорiзькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член дирекцiї - 

головний 

бухгалтер 

Петрухiна Iрина 

Анатолiївна 

АЕ 901485 02.12.1997 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

член дирекцiї Удод Володимир 

Кузьмович 

АЕ 683780 09.07.1997 

Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

3 0,00015 3 0 0 0 

член дирекцiї Зайцев Вiталiй 

Володимирович 

АЕ 001725 04.10.1996 АНД РВ 

ДМУ України в 

Днiпроперовськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

член дирекцiї Доля Катерина  

Леонiдiвна 

АЕ 362489 10.09.1996 

Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

9 0,00045 9 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Шелудько Дмитро 

Леонiдович 

АК 012118 12.01.1998 

Синельникiвський Жовтневий 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Гапоненко Олена 

Васильовна 

АК 498058 19.03.1999 АНД РВ 

ДМУ України в 

Днiпроперовськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Бондарчук 

Олександр 

Петрович 

АЕ 467647 24.12.1996 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0,00005 1 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Жукевич Олена 

Адамiвна 

АМ 601501 05.04.2002 

Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС 

0 0 0 0 0 0 



України в Днiпропетровськiй 

областi 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Захарова Вiкторiя 

Вiкторiвна 

АЕ 141239 04.07.1996 

Красногвардiйський РВ ДМУ 

УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

1 0,00005 1 0 0 0 

голова ревiзiйної 

комiсiї 

Кочубей Тетяна 

Григорiвна 

АЕ 344269 28.05.1996 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0,00005 1 0 0 0 

голова наглядової 

ради 

Жолтиков Сергiй 

Вiкторович 

АМ 451836 14.05.2001 

Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Ткаченко Андрiй 

Iванович 

АК 669506 20.12.1999 

Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Москвич Вiталiй 

Олегович 

АК 519322 10.05.1999 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл 

0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Митряхiна Наталiя 

Анатолiївна 

АК 422637 25.01.1999 

Жовтневий РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0,00005 1 0 0 0 

Усього 16 0,0008 16 0 0 0 

 

 





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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ДПМ Холдiнг ЛТД 00000000

00 

Британськi Вiргiнськi 

о-ви, м. Род - Таун, 

Тортова,  Тридент 

Чемберс, 146 

1 936 241 99,8541 1 936 241 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 1 936 241 99,8541 1 936 241 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів 99,86 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Обрання Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Затвердження звiту  Дирекцiї Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.  

3. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 

2013 рiк. 

4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.  

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства та розподiл прибуткiв 

(збиткiв) Товариства за висновками роботи в 2013 роцi. 

6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014 рiк.  

7. Питання попереднього  схвалення значних правочинiв Товариства  на 2014 

рiк. 

 

              Результати розгляду питань порядку денного: 

1.  Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї: 

Голова Лiчильної комiсiї - Волкова Свiтлана Сергiївна; 

Секретар Лiчильної комiсiї - Лозенко Анна Сергiївна. 

2.  Затвердити звiт Дирекцiї Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2013 рiк.   

3.  Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 

2013 рiк. 

4.  Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 

5.  Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства. 

     Затвердити розподiл прибуткiв (збиткiв) Товариства за висновками роботи в 

2013 роцi. 

6.  Затвердити основнi напрямки  дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 

7.  Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту 

прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, 

послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предметом (характером) 

таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, 

акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори 

застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi 

нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, 

та iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких 

воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть 

попередньо схвалених Зборами значних правочинiв  на окрему дату не може 

перевищувати суму 200 000 000,00 грн.        

       Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання 

додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо 

схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових 

прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, 

придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання 

(пiдписання) генеральним директором, посадовими особами органiв Товариства 

попередньо схвалених Зборами значних правочинiв.  

        Доручити Генеральному директору Товариства Мацюцi С.Ф., за 

погодженням Наглядової ради, оформляти i пiдписувати договори, якi є 

предметом попередньо схвалених значних правочини. 



 

 

 

 

 

   

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Українська аудиторська служба" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 21198495 

Місцезнаходження 61003, Харківська обл., м. Харкiв, 

майдан Конституцiї, 1, 6 пiд'їзд, к.63-12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Сертифiкат аудитора 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.1998 

Міжміський код та телефон (057)7524171 

Факс  

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

фiлiю вiддiлення ПАТ "Акцiонерний 

комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 09305439 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. 

Днiпропетровськ, вул. Ленiна,17, к.215 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

лiцензiя АВ  № 48364 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.09.2009 

Міжміський код та телефон (056)7446843 

Факс  

Вид діяльності ведення реєстру 

Опис Ведення реєстру 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПАТ "Актабанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35863708 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. 

Днiпропетровськ, вул.Глинки,7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АВ № 483563 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних па 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.08.2008 



Міжміський код та телефон (056)7323012 

Факс  

Вид діяльності зберiгач 

Опис зберiгач, у якого емiтент були 

вiдкриватi рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПАТ "Банк Кредит Днiпро" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14352406 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. 

Днiпропетровськ, вул.Ленiна,17 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АЕ №286629 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних па 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (056)7700581 

Факс  

Вид діяльності зберiгач 

Опис зберiгач, у якого емiтент видкрив 

рахунки в цiнних паперах власникам 

акцiй 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВ " Аудиторська фiрма "Профiт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 35985208 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. 

Днiпропетровськ, вул. Юних Ленiнцiв, 

б.8, к.53 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Сертифiкат аудитора 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.04.2008 

Міжміський код та телефон (056)7412754 

Факс  

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.05.2007 23/04/1/07 ДТУ ДКЦПФР UA 4000023758 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

5,25 1 939 071 10 180 122,7

5 

100 

Опис Iменнi простi акцiї 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

немає 

 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

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

звітних періодів 

Пiдприємство не має у складi фiлiй та представництв. Є ДП ВАТ "Днiпрополiмермаш" -ТЦ 

"Полiмерторг". Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, 147 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

205 

 

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

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

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

немає 

 

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

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

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

діяльності 

немає 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

немає 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Пiдприємством обрана облiкова полiтика: нарахування амортизацiї основних засобiв по 

прямолiнейному методу, оцiнка вартостi запасiв за фактичною собiвартiстю. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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



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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основна продукцiя пiдприємства - обладнання для переробки полiмерних матерiалiв, 

виробництво машин для гумової промисловостi, сiльско-господарська технiка, запчастини для 

обладнання бурових свердловин та iнше. 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти:  ВАТ "Белшина", Беларусь;   НАК "Нафтогаз 

України",  ПАТ "Харцизький трубний завод",  ХКБМ iм. Морозова,  Смелянський 

єлектромеханичний завод , Сумський машинобудiвельний завод Україна, ПрАТ"Iнтер Мiкро 

Дельта", ДП "Електротяжмаш" та iншi. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

   У 2014 роцi було придбано нове промислове обладнення на  суму 1850 тис. грн.  

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

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

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

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація немає 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Мiсцезнаходження основних засобiв - м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграду, 147. 

Значних правочинiв щодо основних засобiв пiдприємства, за виключенням названого вище 

придбання, не здiйснювалось. 

 

 

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

економічних обмежень 

немає 

 

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

законодавства 

Протягом року Товариство сплатило штрафнi санкцiї  у розмiрi 153970 грн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 



капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

 

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

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31.12.2014 р. Товариство не має 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У 2014 роцi продовжуеться розширюватися виробництво традицiйних видiв продукцiї - 

пресформ, бурового обладнання та запасних частин до нього. Продовжуеться  випуск нових 

видiв продукцiї сiльськогосподарського призначення, складних будiвельних металоконструкцiй, 

комплектуючих до залiзничного транспорту. Проводиться модернiзацiя важкого обладнання. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки пiдприємством не проводяться. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

немае 

 

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

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

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

довільній формі 

Статутний капiтал товариства на 31.12.2013 р. складає 10180122,75 грн., що вiдповiдає 1939071 

акцiям номiнальною вартiстю 5,25 грн за акцiю. 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 80 757 74 204 0 0 80 757 74 204 

  будівлі та споруди 40 334 36 704 0 0 40 334 36 704 

  машини та обладнання 37 320 34 646 0 0 37 320 34 646 

  транспортні засоби 1 053 968 0 0 1 053 968 

  інші 2 050 1 886 0 0 2 050 1 886 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 



  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 80 757 74 204 0 0 80 757 74 204 

Опис Власнi основнi засоби 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

60 364 65 292 

Статутний капітал (тис.грн) 10 180 10 180 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

10 180 10 180 

Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 60364 тис. грн. 

Статутний фонд складає 10180 тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi 

статутного капiталу, розрахованого на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений 

капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнiй. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (60364 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного 

капiталу (10180 тис.грн.). 

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 75 939 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 75 939 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 204 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 22 916 X X 

Усього зобов'язань X 99 059 X X 

Опис Виданнi простi векселi в рахунок погашення  кредиторської 

заборгованностi 

 



Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 2 1 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

Комiтети не створювалися 

Інше 

(запишіть) 

Комiтети не створювалися 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

 
 X 

 

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 документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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?  2 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні ні так 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 
ні так ні ні 



органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні ні так 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн



йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

му 

товаристві 

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

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 Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 Державна податкова iнспекцiя, дирекцiї фондiв соцiального 

страхування, пенсiйний фонд 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

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 протягом 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 в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

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: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 



перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ " Аудиторська фiрма 

"Профiт" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

35985208 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

вул.Юних Ленiнцiв,8/53, м. 

Днiпропетровськ, 49000 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

307/3, 29.01.2015 

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 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2014 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ " Аудиторська фiрма 

"Профiт" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

35985208 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

вул.Юних Ленiнцiв,8/53, м. 

Днiпропетровськ, 49000 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

307/3, 29.01.2015 

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 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Умовно-позитивний висновок 

На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi 

йдеться у параграфi "Основа для умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображує фiнансовий стан Товариства  на  

31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi. 

 

 





КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпрополiмермаш" 
за ЄДРПОУ 00218615 

Територія 

Дніпропетровська область, 

Днiпропетровська 

область/м.Днiпропетровськ 
за КОАТУУ 1200000000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 28,92 

Середня кількість працівників: 205 

Адреса, телефон: 49033 м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграду, буд.147, 0567323104 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 8 8 

    первісна вартість 1001 104 104 

    накопичена амортизація 1002 ( 96 ) ( 96 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 150 14 279 

Основні засоби 1010 80 757 74 204 

    первісна вартість 1011 92 080 97 798 

    знос 1012 ( 11 323 ) ( 23 594 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 7 7 

    інші фінансові інвестиції 1035 503 503 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 91 425 89 001 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 29 179 25 067 

Виробничі запаси 1101 17 127 18 748 

Незавершене виробництво 1102 6 818 4 312 

Готова продукція 1103 5 231 2 004 

Товари 1104 3 3 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 860 860 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 27 828 25 880 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 620 8 093 

    з бюджетом 1135 26 241 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 284 11 616 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 010 3 277 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 5 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 699 2 715 

Усього за розділом II 1195 82 510 77 754 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 173 935 166 755 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 180 10 180 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 51 51 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 55 061 50 133 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 65 292 60 364 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8 349 7 332 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 8 349 7 332 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 76 069 75 939 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 13 481 16 058 

    розрахунками з бюджетом 1620 256 204 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 133 64 

    розрахунками з оплати праці 1630 275 141 

    одержаними авансами 1635 7 250 2 979 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 830 3 674 

Усього за розділом IІІ 1695 100 294 99 059 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 173 935 166 755 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпрополiмермаш" 
за ЄДРПОУ 00218615 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 59 746 62 360 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 59 610 ) ( 60 247 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 136 2 113 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3 139 2 660 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 424 ) ( 5 834 ) 

Витрати на збут 2150 ( 744 ) ( 872 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 123 ) ( 1 562 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 5 016 ) ( 3 495 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 2 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 487 ) ( 387 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 418 ) ( 8 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 5 921 ) ( 3 888 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 953 778 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 4 968 ) ( 3 110 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 968 -3 110 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 33 253 40 328 

Витрати на оплату праці 2505 5 756 6 703 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 182 2 583 

Амортизація 2515 12 424 11 323 

Інші операційні витрати 2520 4 162 4 666 

Разом 2550 57 777 65 603 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 939 071 1 939 071 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 939 071 1 939 071 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2,562100 -1,603900 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -2,562100 -1,603900 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
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КОДИ 
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Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпрополiмермаш" 
за ЄДРПОУ 00218615 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 69 155 69 603 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 74 106 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 174 1 776 

Надходження від повернення авансів 3020 243 196 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 2 2 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 182 28 206 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 57 786 ) ( 44 157 ) 

Праці 3105 ( 5 961 ) ( 5 681 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 182 ) ( 3 393 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 443 ) ( 3 221 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 362 ) ( 388 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 314 ) ( 316 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 169 ) ( 2 517 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 578 ) ( 1 258 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 289 ) ( 2 051 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 430 ) ( 26 085 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 161 14 043 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 7 436 ) ( 7 189 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 436 -7 189 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 244 000 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 244 000 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 487 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -487 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 762 6 854 

Залишок коштів на початок року 3405 9 010 1 515 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 29 641 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 277 9 010 
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Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 10 180 0 0 51 55 061 0 0 65 292 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 10 180 0 0 51 55 061 0 0 65 292 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -4 968 0 0 -4 968 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 40 0 0 40 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -4 928 0 0 -4 928 

Залишок на кінець року  4300 10 180 0 0 51 50 133 0 0 60 364 
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