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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01374406
4. Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., д/н р-н, м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18
5. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-23-06, (04737) 5-23-06
6. Адреса електронної пошти: rmz@zolo.ck.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.04.2020, Затвердити регулярну рiчну
iнформацiю про ПрАТ "ЗМЗ" за 2019 рiк (Протокол № 1/04)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://zolmash.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33

10.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД" (далi - Емiтент, Товариство, ПрАТ "ЗМЗ") є приватним акцiонерним товариством
(щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю), тому
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 (iз змiнами) до складу
регулярної рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: "Iнформацiя про одержанi
лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря (для акцiонерних товариств)", "Iнформацiя про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя про
змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну
осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних
правочинiв", "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть",

"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (також Емiтент не розмiщував боргових
цiнних паперiв), "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" (також Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових
облiгацiй), "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"
(Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв), "Аудиторський звiт незалежного аудитора,
наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською
фiрмою)".
В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента": не зазначенi банкiвськi реквiзити за поточним
рахунком у iноземнiй валютi, оскiльки Емiтент не має рахунку в iноземнiй валютi.
Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з таких
причин: "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - станом на звiтну дату
Товариство не є учасником iнших юридичних осiб; "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - Товариство не має фiлiалiв або
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; "Iнформацiя про рейтингове агентство" - у
звiтному перiодi Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства; "Судовi справи
емiтента" - у звiтному перiодi вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги
у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Емiтента, а також вiдсутнi судовi справи,
провадження за якими вiдкритоу звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв
Емiтента, стороною в яких виступає Емiтент, посадовi особи Емiтента, а також вiдсутнi судовi
справи, рiшення за якими набрало чинностi в звiтному роцi. "Iнформацiя про володiння
посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi особи не мають прямого володiння
акцiями Емiтента. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй
(часток, паїв)" - на кiнець звiтного перiоду засновник Емiтента не являється його акцiонером.
У складi "Звiту керiвництва (звiту про управлiння)" вiдсутнi вiдомостi в роздiлах "Iнформацiя
про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом,
якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат
емiтента" та "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому
числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування", "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових
ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" у зв'язку з
тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не укладалися, правочини не вчинялися,
похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї Емiтента, вiдсутнi. Також до складу
регулярної рiчної iнформацiї не включено форми "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому
значенню пакета акцiй" у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не вiдбувалось вiдповiдних змiн
акцiонерiв; "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери", "Iнформацiя про наявнiсть у власностi
працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" - Емiтент не реєстрував
випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй; "Iнформацiя про
наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру
статутного капiталу такого емiтента" - станом на звiтну дату працiвники Товариства не
володiли акцiями Товариства. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом
звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй, продажу ранiше викуплених
власних акцiй або анулювання ранiше викуплених або iншим чином набутих Товариством
акцiй не вiдбувалося; "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними
паперами" - у звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, виплата
дивiдендiв не здiйснювалась; "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних

видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповненi, так як
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Форми "Iнформацiя про акцiонернi або
корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в
емiтента" та "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" вiдсутнi у зв'язку з тим, що станом
на звiтну дату у Товариства вiдсутня iнформацiя про такi договори та/або правочини. Емiтент
не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН,
тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi.
Примiтка до роздiлу "Основнi вiдомостi про емiтента": iнформацiя про серiю i номер
свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи не зазначена у зв'язку з вiдсутнiстю у
Товариства зазначеної iнформацiї.
Примiтка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про
емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який обслуговує Емiтента за поточним
рахунком у нацiональнiй валютi, Товариство має також рахунок у нацiональнiй валютi в
Черкаському Головному регiональному управлiннi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"
(МФО
354347,
поточний
рахунок
UA043543470000026004051513491).
Примiтка до таблицi "Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї
якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирiшення кожного з цих питань?" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння" вiдповiдно до статуту Емiтента: обрання членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень здiйснюється загальними зборами акцiонерiв, Голова Наглядової
ради обирається на засiданнi Наглядової ради. Також у зв'язку з тим, що вiдповiдно до статуту
Товариства створення в Товариствi ревiзiйної комiсiї не передбачено та посада ревiзора не
введена, питання обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї не
належить до компетенцiї жодного органу.
Примiтка до роздiлу XIХ "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi
цiннi папери, що виникала протягом перiоду":
I) 17.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (далi-Товариство)
(протокол № 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартiсть активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50014 тис.грн. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 279720 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 279720 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 279720 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук. Збори також
прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на пiдписання
будь-яких вищезгаданих значних правочинiв. Попередньо надано згоду на вчинення
наступних значних правочинiв:
1)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Реалiзацiя товарiв,
продукцiї та послуг по видам дiяльностi згiдно статуту на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 400000000,00 грн. (чотириста мiльйонiв грн.).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -799,78 %.
2)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Придбання товарiв та
послуг. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн.(триста мiльйонiв гривень).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 599,83 %.
3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання кредитних

договорiв з банкiвськими та iншими фiнансовими установами. Гранична сукупна вартiсть
правочинiв - 100000000,00 грн. (сто мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 199,94%.
4)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання договорiв
гарантiй з банкiвськими тi iншими фiнансовими установами. Гранична сукупна вартiсть
правочинiв - 100000000,00 грн. (сто мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 199,94%.
5)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання договорiв
застави в якостi забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та iншими
фiнансовими установами, за умови, що загальна балансова вартiсть майна, що буде передане в
заставу, не перевищить 200000000,00 (двiстi мiльйонiв грн.), а загальна сума зобов'язань не
перевищить 100000000,00грн. (сто мiльйонiв грн.). Гранична сукупна вартiсть правочинiв 200000000,00 грн. (двiстi мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 399,89%.
6)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Купiвля-продаж
цiнних паперiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50000000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв
грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 99,97%.
7) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Пiдписання договорiв з
юридичними та фiзичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної
матерiальної допомоги. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 30000000,00 грн. (Тридцять
мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 59,98%.
8)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Пiдписання
договорiв купiвлi-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах
лiзiнгу. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн.(триста мiльйонiв гривень).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 599,83 %.
9)
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Вiдчуження майна
Товариства - рухомого та нерухомого,
для забезпечення господарської дiяльностi
Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300000000,00 грн. (триста мiльйонiв
гривень). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 599,83 %.
Примiтка до таблицi "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцiй емiтента" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння": в цiй таблицi наведено
вiдомостi на звiтну дату з урахуванням того, що вiдповiдно до ст. 2 Закону України "Про
акцiонернi товариства" значний пакет акцiй - це пакет iз 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй
акцiонерного товариства.
При заповненнi Примiток до фiнансової звiтностi в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть"
програмне забезпечення формує заголовок "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Товариство складає фiнансову
звiтнiсть за Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi. Тому, у цьому
роздiлi наведена
форма фiнансової звiтностi № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (затверджену
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.2000р. № 302 (у редакцiї Наказу МФУ вiд
28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фiнансової звiтностi Емiтента вiдповiдно до вимог
п.1 роздiлу II Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд

07.02.2013 р. № 73 (iз змiнами). Ткож форма № 5 "ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI" Приватного акцiонерного товариства "Золотонiський машинобудiвний завод" за
2019 рiк розмiщена в електроннiй формi на власному вебсайтi Емiтента за адресою:
http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
25.01.1995
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
69930
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)
181
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.91 - Виробництво машин i устатковання для металургiї (основний)
28.29 - Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення
25.99 - Виробництво iнших готових металевих виробiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
UA863808050000000026005576571
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) Поточний рахунок
д/н
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№ 299, 03.12.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Управлiння
виконавчої дирекцiї
Фонду соцiального
страхування України
у Черкаськiй областi

Вид стягнення
Штрафна
(фiнансова) санкцiя
у сумi 221,72 грн.

Інформація про
виконання
Сплачено. Платiжне
доручення № 3325 вiд
05.12.2019 року на
суму 665,16 грн.

Примітки:
Штрафна санкцiя за порушення порядку використання страхових коштiв Фонду соцiального

страхування України. Вiдповiдно до рiшення № 299 вiд 03.12.2019 року Товариству необхiдно було
поверненути страховi кошти Фонду у розмiрi 443,44 грн. та сплатити штрафну санкцiю у розмiрi
221,72 грн. Зазначене рiшення виконано в уставнолений термiн. Загальна сума коштiв 665,16 грн. була
сплачена у повному обсязi (платiжне доручення вiд 05.12.2019 року № 3325)

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство є самостiйною структурною одиницею, дочiрнiх пiдприємств,фiлiй чи
представництв Товариство не має. У 2019 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до
попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на звiтну дату становить
181 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом
- 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) - 6 осiб.
Фонд оплати працi 20 787,0 тис.грн, що бiльше порiвняно з 2018 роком на 4 581,0 тис.грн.
Середня заробiтна плата збiльшилась з 8 086,8 грн до 9 570,44 грн. за рахунок збiльшення
обсягiв виробництва.
Товариство притримується гнучкої кадрової полiтики, що забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до
своїх працiвникiв. В 2019 роцi кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення,
розвиток та рацiональне використання кадрового потенцiалу. Головна мета кадрової полiтики
полягає в збереженнi та додатковому залученнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Основнi
напрямки та змiст роботи з персоналом Товариства у 2019 роцi реалiзовувалися через вирiшення
таких завдань:
- надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку (проведення навчальних
заходiв);
- забезпечення конкурентоспроможної оплати працi;
- створення умов для кар'єрного росту;
- забезпечення сприятливих i безпечних умов працi;
- забезпечення соцiального захисту працiвникiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не
проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до
Товариства не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Протягом 2019 року Товариство дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання
фiнансової звiтностi: автономностi, безперервностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi,
превалювання сутностi над формою, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного
висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника.
Облiкова полiтика на 2019 рiк була затверджена наказом Директора вiд 04.01.2019 р. № 6.
Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України,
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних
стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, Статуту Товариства, Облiкової полiтики та
iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
Облiкова полiтика Товариства - це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що
використовуються пiдприємством для ведення бухгалтерського облiку, складання та подання
фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України та
рiшеннях керiвництва Товариства.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання
Товариства оприбутковуються та облiковуються залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних
складових облiкової системи.
Активи i зобов'язання Товариства оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи
виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця, що
настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв.
Дiапазон строкiв корисного використання становить:
будинки та споруди 15-50 рокiв
машини та обладнання 5-10 рокiв
транспортнi засоби 5-8 рокiв
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв
iншi 12 рокiв
Рiчнi норми амортизацiї:
будинки та споруди 2,0-4,0%;
машини та обладнання 10,0-33,3%;
транспортнi засоби 12,5-33,3%;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 10,0-25,0%;
iншi 10,0-33,3%.
Перiод корисного використання необоротного активу i, вiдповiдно, сума його амортизацiї
можуть бути змiненi згiдно наказу по Товариству.
Витрати, якi здiйснюються для пiдтримання основних засобiв в придатному до використання
станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд їх
використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв не
розраховується, i для цiлей амортизацiї застосовується її нульове значення.
Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i
зобов'язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Директора №153-а
вiд 29.10.2019 р. "Про суцiльну рiчну iнвентаризацiю активiв i зобов'язань" Товариства.
Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Товариства, складеному станом на 31.12.2019
р.

У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються на вiдповiднi рахунки
бухгалтерського облiку за фактичними цiнами придбання, тобто за первiсною вартiстю, з
урахуванням витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi
платежi.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: за
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась,
або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду.
Iнвентаризацiя запасiв матерiальних цiнностей у Товариствi проводиться у вiдповiдностi з
вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
При вiдпусканнi запасiв у виробництво -метод перших за часом надходжень запасiв(ФIФО);при
вiдпусканнi товарiв у реалiзацiю - метод цiни продажу;при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю
метод перших за часом надходжень запасiв(ФIФО);
Придбанi цiннi папери (окрiм iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються
та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються
витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Пiдприємство виробляє машини та устаткування для металургiї за рахунок продажу яких
отримує дохiд бiльше 10 % доходу за звiтний рiк на суму 64 167,0 тис.грн. Цiни продажу
встановлюються для кожного виду продукцiї окремо. Для забезпечення даних обсягiв
пiдприємство має необхiдну виробничу базу, матерiальнi та трудовi ресурси i висловлює свою
впевненiсть, що пiдприємство i у подальшому продовжуватиме свою дiяльнiсть i не має намiрiв
припиняти свою дiяльнiсть. Експорту в звiтному роцi немає. Виробництво не залежить вiд
сезонних змiн. Основнi ринки збуту - пiдриємства України. Сировинна база розташована в
Українi. Сировина, яка використовується Товариством, купується у постачальникiв, сировина є
доступною, проте цiни на сировину постiйно зростають.
До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного року,
можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне положення в металургiйнiй галузi,
мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв, наявнiсть фiнансових ресурсiв,
прийняття управлiнських рiшень (управлiння трудовими, матерiальними, фiнансовими
ресурсами).
Заходи Товариства щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення
виробництва та ринкiв збуту - проблеми є типовими для галузi: щоб захистити свою дiяльнiсть,
розширюються ринки збуту, залучаються вiтчизнянi iнвестори.

Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у
вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi робiт, що надаються. Канали збуту
робiт Товариства - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення
нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує Товариство - зацiкавлення клiєнтiв у
пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на роботи i послуги та
високої якостi виконуваних робiт.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
Товариство, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Оскiльки основним споживачем робiт та послуг, що здiйснює Товариство є пiдприємства
металургiйної промисловостi, то дiяльнiсть Товариства в значнiй мiрi залежить вiд стану
металургiйної галузi.
Проблеми, якi притаманнi напрямку дiяльностi Товариства: висока конкуренцiя, пiдвищення
собiвартостi матерiалiв, якi використовуються при наданнi послуг, високi цiни на запаснi
частини та енергоресурси.
З метою пiдвищення конкуренцiї робiт i послуг з виготовлення продукцiї Товариством
збiльшено гарантiйне напрацювання такої продукцiї.
Новi технологiї при виготовленнi продукцiї впроваджуються шляхом придбання нових
матерiалiв та використання спецiалiзованих сплавiв при виготовленнi полуфабрикатiв власного
виробництва, якi дозволяють пiдвищити експлуатацiйнi можливостi виготовляємої продукцiї.
Завдяки
використанню
нових
технологiй,
проведення
пiдвищення
квалiфiкацiї
iнженерно-технiчних працiвникiв Товариству вдається пристосовуватись до економiчної
ситуацiї.
Перспективнi плани розвитку Товариства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва,
залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.
У Товариства вiдсутнi постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв вiдчуження активiв не вiдбувалося. Пiдприємство не планує будь-якi
iнвестицiї та придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Керiвництво Товариства постiйно працює над поповненням основних засобiв виробництва за
рахунок обiгових коштiв. Пiдприємство здає виробничi площi в розмiрi 871.7 м.кв. Основнi
засоби виробництва знаходяться на територiї пiдприємства. Утримання активiв здiйснюється
господарським способом. Кiлькiсть викидiв забруднюючих речовин в атмосферу за 2019 рiк
складає 2 777 тони, що бiльше порiвнянно з попереднiм звiтним перiодом на 875 тон. На думку
Товариства екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
Товариство не планує капiтального будiвництва, так як такi плани потребують значних
грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, але планує поточний ремонт верстатного
парку, будiвель та споруд за рахунок обiгових коштiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi
впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть, швидко змiнюватися. Подальший
економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським
Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє
спрямування економiчної полiтики країни може мати вплив на обсяги виробництва i реалiзацiю
активiв, а також на здатнiсть пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
На даний час країна не досягла стабiльностi в своєму розвитку i тому Товариство також,
знаходиться пiд впливом такої нестабiльностi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок використання доходу вiд продажу
виробленої продукцiї. При заключеннi договору iз замовником по оригiнальних кресленнях
передбачається авансування робiт та остаточний розрахунок за виконанi роботи пiсля вiдправки
виготовленої продукцiї.
Робочий капiтал не в повнiй мiрi достатнiй для поточних потреб пiдприємства. Можливi шляхи
покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства полягають в проведеннi заходiв по
збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для
забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання,
необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв
зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 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)
Планується виробництво i реалiзацiя таких видiв продукцiї: 1. Комплекси обладнання для
металургiйних комбiнатiв в асортиментi (механiзми пресування, механiзми вiдкиття, молот
пневматичний, перфоратор, комплекси вiдкриття та закриття вiчка доменних печей,iншi) 2.
Разовi замовлення для сiльськогосподарських пiдприємств та промислових пiдприємств
Черкаської областi, та пiдприємств України; 3. Разовi замовлення для населення по ремонту та
випуску продукцiї широкого вжитку. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть
Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали,
подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок Товариством на протязi звiтного перiоду не проводилось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi Товариства, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Акцiонери Товариства

Вiдповiдно до ст.34 Закону України
"Про акцiонернi товариства" у
загальних зборах акцiонерного
товариства можуть брати участь особи,
включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на таку участь, або їх
представники.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах, складається
станом на 24 годину за три робочих днi
до дня проведення таких зборiв у
порядку, встановленому
законодавством про депозитарну
систему України.

Наглядова рада

Кiлькiсний склад Наглядової ради
становить 3 (три) особи. Наглядова
рада складається з Голови Наглядової
ради та двох членiв Наглядової ради.
Комiтети у складi Наглядової ради не
створювалися.

Голова Наглядової ради (представник
акцiонера) - Полiшкевич Денис
Васильович;
Член Наглядової ради (представник
акцiонера) - Алимова Анжелiка
Геннадiївна;
Член Наглядової ради (представник
акцiонера) - Полiшкевич Василь
Романович.

Директор

Одноосiбний виконавчий орган

Лимар Станiслав В'ячеславович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiшкевич Денис Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1989
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"),
20267355, Директор по маркетингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис
Обраний Головою Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення чергових загальних
зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полiшкевич Д.В. є
представником акцiонера Алимової Свiтлани Iванiвни. Протягом звiтного перiоду Полiшкевич
Д.В. не отримував вiд Товариства винагороди. Акцiями Емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"), Директор по маркетингу, заступник генерального директора,
Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 роцi обiмав посаду заступника генерального
директора в ПрАТ "ДГМ ГРУП" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 20267355,
мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5).
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алимова Анжелiка Геннадiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"),
20267355, Начальник планового вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Обрана членом Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення чергових загальних
зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Алимова А.Г. є
представником акцiонера Алимова Геннадiя Iвановича. Протягом звiтного перiоду Алимова А.Г.
не отримувала вiд Товариства винагороди. Акцiями Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймала наступнi посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ
"ДНIПРОГIДРОМАШ"), начальник планового вiддiлу, фiнансовий директор; член Наглядової
ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 роцi обiмала посаду фiнансового директора в ПрАТ "ДГМ ГРУП"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 20267355, мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Князя Володимира Великого, б.5).
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiшкевич Василь Романович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"),
20267355, Технiчний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Обраний Членом Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення чергових загальних
зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полiшкевич.В.Р. є
представником акцiонера ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ
"ДНIПРОГIДРОМАШ"). Протягом звiтного перiоду Полiшкевич В.Р. не отримував вiд
Товариства винагороди. Полiшкевич В.Р. не має прямого володiння акцiями Товариства.
Полiшкевич В.Р. має опосередковане володiння (через ПрАТ "ДГМ ГРУП") акцiями Товариства
у розмiрi 12,0272%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи 44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: ПрАТ "ДГМ
ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"), Технiчний директор; член
Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 роцi обiмав посаду Технiчного директора в ПрАТ "ДГМ
ГРУП" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 20267355, мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро,
вул. Князя Володимира Великого, б.5).
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лимар Станiслав В'ячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД IМЕНI I. I. ЛЕПСЕ", 01374406, т.в.о. Директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Обраний Директором Товариства вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв вiд 16.06.2017р. (Протокол № 2) строком на три роки. Протягом звiтного перiоду
Лимар С.В. отримав вiд Товариства винагороду у розмiрi 375 816,60 грн. Акцiями Емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Заступник начальника вiддiлу
збуту ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"; ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД" (попереднє найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI I. I. ЛЕПСЕ"), т.в.о. Директора,
Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах протягом звiтного перiоду не займав.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному роцi становив 64167
тис.грн., що порiвняно з попереднiм роком (44774 тис.грн.) на 19393,0 тис.грн. бiльше, в
подальшiй перспективi Товариство планує збiльшувати обсяг виробництва на такому рiвнi та
розширювати ринок збуту своєї продукцiї.
2. Інформація про розвиток емітента
Подальший розвиток Товариства потребує реконструкцiї, технологiчної модернiзацiї основних
засобiв. У цьому напрямку спрямованi всi сили i кошти Товариства.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя не надається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не
укладалися, правочини не вчинялися, похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї
Емiтента, вiдсутнi.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
д/н
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
д/н
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство має власний Кодекс корпоративного управлiння, який затверджено 06.04.2011р.
Наглядовою радою, та яким керується Товариство.
Iнформацiю про прийняття Товариством Кодексу корпоративного управлiння та текст Кодексу
корпоративного управлiння не оприлюднено у зв'язку з тим, що законодавством не передбачено
оприлюднення такого документа для приватних акцiонерних товариств. З текстом Кодексу
корпоративного управлiння акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товариствi.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство дотримується Кодексу корпоративного управлiння. Протягом 2019 року не
вiдбувалось вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння. Товариством не
приймалось рiшень про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

17.04.2019
Дата проведення
100
Кворум зборів
Перелiк питань, що роглядалися на рiчних загальних зборах: 1)Обрання
Опис
членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. 2)Обрання голови та секретаря Зборiв. Затвердження
регламенту Зборiв. 3)Розгляд звiту виконавчого органу за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та
затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Затвердження рiчного
звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 4)Розгляд звiту
Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради. 5)Затвердження розподiлу прибутку (покриття
збиткiв) Товариства за 2018 рiк. 6)Прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього
рiшення.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не
надходили.
За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийнятi
рiшення з усiх питань, винесених на голосування. Загальний опис
прийнятих на зборах рiшень:
З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у
складi 2 (двох) осiб, а саме: Некоз Олександра Андрiївна - голова комiсiї;
Мурашова Iрина Юрiївна - член комiсiї. Припинити повноваження
Лiчильної комiсiї пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв та складання
протоколiв про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та
оголошення пiдсумкiв голосування.
З другого питання порядку денного вирiшили: Обрати головою Зборiв
Лимаря Станiслава В'ячеславовича, секретарем Зборiв - Рiдько Лiдiю
Юрiївну. А також затвердити регламент зборiв.
З третього питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Директора
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" за 2018 рiк та заходи за результатами
його розгляду. За наслiдками розгляду звiту виконавчого органу прийняти
наступне рiшення: визнати роботу Директора ПрАТ "ЗМЗ" за 2018 рiк
задовiльною. Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" за 2018 рiк.
З четвертого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт
Наглядової ради за 2018 рiк та заходи за результами його розгляду.
За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради прийняти наступне рiшення:
визнати роботу Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" за
2018 рiк задовiльною.
З п'ятого
питання порядку денного вирiшили: Чистий прибуток
Товариства у розмiрi 380408,41 грн. за пiдсумками дiяльностi у 2018 роцi
залишити нерозподiленим.
З шостого питання порядку денного вирiшили: Попередньо надати згоду
на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" до 16.04.2020 року: реалiзацiя товарiв,
продукцiї та послуг по видам дiяльностi згiдно статуту на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках на суму до 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв
грн.); придбання товарiв та послуг на суму до 300 000 000,00 грн.(триста
мiльйонiв гривень);
укладання кредитних договорiв з банкiвськими та iншими фiнансовими
установами з гранiчною сукупною вартiстю 100 000 000,00 грн. (сто
мiльйонiв грн.); укладання договорiв гарантiй з банкiвськими тi iншими
фiнансовими установами з гранiчною сукупною вартiстю 100 000
000,00грн. (сто мiльйонiв грн.); укладання договорiв застави в якостi
забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та iншими
фiнансовими установами, за умови, що загальна балансова вартiсть майна,
що буде передане в заставу, не перевищить 200 000 000,00 (двiстi
мiльйонiв грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 100 000
000,00грн. (сто мiльйонiв грн.); купiвля-продаж цiнних паперiв на суму до
50 000 000,00грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн.);
пiдписання договорiв з юридичними та фiзичними особами на надання
строкової, безпроцентної, поворотної матерiальної допомоги на суму до
30 000 000, 00 грн. (тридцять мiльйонiв грн.)
пiдписання договорiв купiвлi-продажу обладнання, придбання обладнання
та автотранспорту на умовах лiзiнгу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста
мiльйонiв гривень); вiдчуження майна товариства - рухомого та
нерухомого, для забезпечення господарської дiяльностi Товариства на
суму до 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень).Попередньо
уповноважити
директора Лимаря С.В. на пiдписання
будь-яких
вищезгаданих значних правочинiв.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)

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
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які 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
У звiтному 2019 роцi позачерговi збори не скликалися.
(зазначити)

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
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
нi
простих акцій товариства
У звiтному 2019 роцi
Інше (зазначити)
позачерговi збори не
скликалися.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/н
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: д/н
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Комiтети в складi наглядової ради не створювалися

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової
ради не створювалися
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в
складi наглядової ради не створювалися
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Полiшкевич Денис
Васильович
Опис:

Алимова Анжелiка
Геннадiївна
Опис:

Полiшкевич Василь
Романович
Опис:

Посада
голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Обраний Головою Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р.
(Протокол № 1) строком на три роки. Полiшкевич Д.В. є
представником акцiонера Алимової Свiтлани Iванiвни.
член Наглядової ради
X
Обрана членом Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р. (Протокол
№ 1) строком на три роки. Алимова А.Г. є представником
акцiонера Алимова Геннадiя Iвановича.
член Наглядової ради
X
Обраний Членом Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018р.
(Протокол № 1) строком на три роки. Полiшкевич.В.Р. є
представником акцiонера ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє

найменування - ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ").
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Внутрiшнi документи Товариства мiстять вимоги до членiв
X
наглядової ради, передбаченi Законом України "Про акцiонернi
товариства"
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
д/н
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В 2019 роцi вiдбулося шiсть засiдань Наглядової ради Товариства. На засiданнях були прийнятi
рiшення (загальний опис): рiшення з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; обрання аудиторської фiрми для проведення огляду фiнансової звiтностi
Товариства за 2018 рiк, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою,
встановлення розмiру оплати її послуг; про затвердження регулярної рiчної iнформацiї про
ПрАТ "ЗМЗ" за 2018 рiк;
Як 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
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Директор - Лимар Станiслав В'ячеславович

Функціональні обов'язки
До компетенцiї Директора належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової ради.
Директор Товариства в межах покладених на
нього повноважень:
забезпечує виконання рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради
Товариства;
розпоряджається майном Товариства в межах,
встановлених чинним законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства;
приймає рiшення про доцiльнiсть вчинення
значних правочинiв (укладення договорiв) з
подальшим зверненням для надання
вiдповiдного дозволу Загальними зборами або
Наглядовою радою;
розробляє та затверджує поточнi
фiнансово-господарськi плани i оперативнi
завдання Товариства та забезпечує їх
реалiзацiю;
реалiзує основнi напрямки дiяльностi
Товариства, визначенi Наглядовою радою та
Загальними зборами акцiонерiв;
розробляє бiзнес-плани, програми
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв
дiяльностi Товариства, затверджених
Загальними зборами;
розробляє плани розвитку Товариства, а
також плани розподiлу прибутку Товариства,
якi погоджуються Наглядовою радою та
затверджуються Загальними зборами, а також
затверджує плани поточної дiяльностi;
вирiшує питання органiзацiї виробництва,
постачання, збуту, фiнансування,
кредитування (за погодженням з Наглядовою
Радою), розрахункiв, облiку й звiтностi,
ефективного витрачання коштiв, трудового
розпорядку та внутрiшнього контролю;
подає Наглядовiй радi вимоги про
необхiднiсть скликання позачергових
Загальних зборiв;
розпоряджається коштами фондiв Товариства
у межах своїх повноважень i вiдповiдно до

рiшень Загальних зборiв та в цiлях,
визначених вiдповiдними рiшеннями та/або
внутрiшнiми Положеннями про фонди
Товариства у разi їх затвердження;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку
та звiтностi Товариства;
органiзовує впровадження у виробництво
нової технiки i прогресивних методiв
господарювання, створює органiзацiйнi й
економiчнi передумови для
високопродуктивної працi Товариства;
органiзовує виконання виробничих програм,
договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв
щодо навчання персоналу Товариства;
налагоджує юридичне, економiчне,
бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення
дiяльностi Товариства;
органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй
для розгляду Загальними зборами акцiонерiв
та Наглядовою радою Товариства;
звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв
та Наглядовою радою з питань своєї
дiяльностi;
за узгодженням з Наглядовою радою
призначає на посаду та звiльняє керiвникiв
фiлiй та представництв Товариства та їх
заступникiв;
забезпечує проведення аудиторських
перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених Законом та Статутом;
встановлює за погодженням з Наглядовою
радою змiсту та обсягу конфiденцiйної
iнформацiї та комерцiйної таємницi
Товариства та забезпечує їх захист;
з урахуванням вимог, встановлених чинним
законодавством та Статутом, надає
зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiю та
документи, що стосуються Товариства;
подає до Наглядової ради пропозицiй щодо
участi Товариства в iнших юридичних особах;
затверджує символiку Товариства, знаки для
товарiв та послуг та iншi реквiзити i ознаки
Товариства, якi потребують затвердження;
за узгодженням з Наглядовою радою вирiшує
питання про списання безнадiйних активiв
Товариства;
визначає органiзацiйну структуру Товариства
вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених
Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень

про створення фiлiй та представництв
Товариства);
затверджує положення про структурнi
пiдроздiли Товариства (крiм положень про
фiлiї, представництва);
затверджує внутрiшнi документи чи приймає
окремi рiшення з питань дiяльностi
Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних
вимог, забезпечення оперативної
господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно
з Статутом або внутрiшнiми Положеннями
належать до компетенцiї iнших органiв
Товариства;
координує роботу фiлiй, представництв,
затверджує їх плани та кошториси та
контролює виконання покладених на них
завдань;
призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки,
iнвентаризацiї та службовi розслiдування;
розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок,
звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i
фiлiй Товариства та приймає рiшень за ними;
приймає рiшення про пред'явлення претензiй
та позовiв вiд iменi Товариства;
вирiшує будь-якi iншi питання поточної
дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiї,
крiм тих, якi Статутом вiднесено до
компетенцiї iнших органiв Товариства.
Директор Товариства в межах покладених на
нього повноважень:
забезпечує виконання рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради
Товариства;
розпоряджається майном Товариства в межах,
встановлених чинним законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства;
приймає рiшення про доцiльнiсть вчинення
значних правочинiв (укладення договорiв) з
подальшим зверненням для надання
вiдповiдного дозволу Загальними зборами або
Наглядовою радою;
розробляє та затверджує поточнi
фiнансово-господарськi плани i оперативнi
завдання Товариства та забезпечує їх
реалiзацiю;
реалiзує основнi напрямки дiяльностi
Товариства, визначенi Наглядовою радою та
Загальними зборами акцiонерiв;
розробляє бiзнес-плани, програми
фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв
дiяльностi Товариства, затверджених
Загальними зборами;
розробляє плани розвитку Товариства, а
також плани розподiлу прибутку Товариства,
якi погоджуються Наглядовою радою та
затверджуються Загальними зборами, а також
затверджує плани поточної дiяльностi;
вирiшує питання органiзацiї виробництва,
постачання, збуту, фiнансування,
кредитування (за погодженням з Наглядовою
Радою), розрахункiв, облiку й звiтностi,
ефективного витрачання коштiв, трудового
розпорядку та внутрiшнього контролю;
подає Наглядовiй радi вимоги про
необхiднiсть скликання позачергових
Загальних зборiв;
розпоряджається коштами фондiв Товариства
у межах своїх повноважень i вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв та в цiлях,
визначених вiдповiдними рiшеннями та/або
внутрiшнiми Положеннями про фонди
Товариства у разi їх затвердження;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку
та звiтностi Товариства;
органiзовує впровадження у виробництво
нової технiки i прогресивних методiв
господарювання, створює органiзацiйнi й
економiчнi передумови для
високопродуктивної працi Товариства;
органiзовує виконання виробничих програм,
договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв
щодо навчання персоналу Товариства;
налагоджує юридичне, економiчне,
бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення
дiяльностi Товариства;
органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй
для розгляду Загальними зборами акцiонерiв
та Наглядовою радою Товариства;
звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв
та Наглядовою радою з питань своєї
дiяльностi;
за узгодженням з Наглядовою радою
призначає на посаду та звiльняє керiвникiв
фiлiй та представництв Товариства та їх
заступникiв;
забезпечує проведення аудиторських
перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених Законом та Статутом;
встановлює за погодженням з Наглядовою

радою змiсту та обсягу конфiденцiйної
iнформацiї та комерцiйної таємницi
Товариства та забезпечує їх захист;
з урахуванням вимог, встановлених чинним
законодавством та Статутом, надає
зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiю та
документи, що стосуються Товариства;
подає до Наглядової ради пропозицiй щодо
участi Товариства в iнших юридичних особах;
затверджує символiку Товариства, знаки для
товарiв та послуг та iншi реквiзити i ознаки
Товариства, якi потребують затвердження;
за узгодженням з Наглядовою радою вирiшує
питання про списання безнадiйних активiв
Товариства;
визначає органiзацiйну структуру Товариства
вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених
Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень
про створення фiлiй та представництв
Товариства);
затверджує положення про структурнi
пiдроздiли Товариства (крiм положень про
фiлiї, представництва);
затверджує внутрiшнi документи чи приймає
окремi рiшення з питань дiяльностi
Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних
вимог, забезпечення оперативної
господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно
з Статутом або внутрiшнiми Положеннями
належать до компетенцiї iнших органiв
Товариства;
координує роботу фiлiй, представництв,
затверджує їх плани та кошториси та
контролює виконання покладених на них
завдань;
призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки,
iнвентаризацiї та службовi розслiдування;
розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок,
звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i
фiлiй Товариства та приймає рiшень за ними;
приймає рiшення про пред'явлення претензiй
та позовiв вiд iменi Товариства;
вирiшує будь-якi iншi питання поточної
дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiї,
крiм тих, якi Статутом вiднесено до
компетенцiї iнших органiв Товариства.
Директор Товариства надiлений наступними
повноваженнями:
без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi
Товариства у вiдносинах з юридичними та

фiзичними особами, органами державної
влади та управлiння, в тому числi представляє
його iнтереси, вчиняє правочини вiд iменi
Товариства, видає накази та дає
розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства;
має право першого пiдпису у фiнансових
документах Товариства;
укладає та органiзовує реалiзацiю договорiв
(угод, контрактiв) та iнших правочинiв, видає
довiреностi, вiдкриває в банках поточнi
основнi та додатковi, валютнi та iншi рахунки.
Правочини, якi законодавством та Статутом
не вiднесенi до категорiї значних, можуть
бути укладенi та пiдписанi Директором без
отримання дозволу (погодження) вiд
Наглядової ради або Загальних зборiв.
Значнi правочини можуть бути укладенi та
пiдписанi Директором Товариства тiльки у
разi наявностi позитивного рiшення про
надання згоди на вчинення такого правочину
Наглядової ради або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, або рiшення Загальних
зборiв про попереднє надання згоди на
вчинення такого значного правочину.
забезпечує пiдготовку та реалiзацiю
управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно
- функцiональної структури управлiння
Товариством;
укладає вiд iменi Товариства колективний
договiр iз трудовим колективом;
забезпечує кадрову полiтику Товариства;
у встановленому чинним законодавством i
цим Статутом порядку укладає i припиняє
iндивiдуальнi трудовi договори з
працiвниками Товариства, його фiлiй i
представництв;
встановлює умови оплати працi працiвникiв (з
урахуванням вiдповiдних рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради);
застосовує до працiвникiв заходи заохочення
й стягнення;
органiзує здiйснення вiйськового облiку та
мобiлiзацiйної пiдготовки;
забезпечує виконання заходiв з охорони
працi;
забезпечує виконання заходiв протипожежної
безпеки;
органiзує виконання екологiчних програм;
виконує iншi функцiї, що випливають iз
Статуту та рiшень Загальних зборiв

акцiонерiв Товариства i Наглядової ради;
несе вiдповiдальнiсть за збитки Товариства.
Опис

Вiдповiдно до дiючої редакцiї статуту
Товариства виконавчим органом Товариства,
який здiйснює управлiння його поточною
дiяльнiстю, є одноосiбний орган - Директор
Товариства, який обирається Наглядовою
радою без обмеження термiну, якщо iнше не
буде прийнято Загальними зборами. Всi
рiшення Директора оформлюються у виглядi
наказiв, якi повиннi зберiгатися у Товариствi.
Директор Товариства звiтує Загальним зборам
i Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їх
рiшень.

Примітки
Наглядова рада Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої
iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв.
Виконавчий орган Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки
такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
так
ні
(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

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

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) 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
Iншi внутрiшнi документи, якi регулюють питання дiяльностi
Інше (запишіть)
органiв управлiння Товариства та питання корпоративних
вiдносин, вiдсутнi
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
діяльність акціонерного розповсюджує
я
надаються докумен
я
товариства
ться на
оприлюдн
для
тів
розміщуєт

загальних
зборах

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

юється в ознайомлен
загальнод
ня
оступній
безпосеред
інформаці
ньо в
йній базі
акціонерно
даних
му
Національ товаристві
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

надають
ся на
запит
акціонер
а

ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
д/н
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
В Товариствi ревiзiйна комiсiя не створювалась, ревiзор не призначався
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1

2
3
4

Алимова Свiтлана Iванiвна
(пряме володiння 67.4013 %,
опосередковане володiння через
ПрАТ "ДГМ ГРУП" 15,3073% до
статутного капiталу)
Алимов Геннадiй Iванович (пряме
володiння)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДГМ
ГРУП"(пряме володiння)
Полiшкевич Василь Романович
(опосередковане володiння через
ПрАТ "ДГМ ГРУП" 12,0272%)

юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
д/н

67,4013

д/н

5,2642

20267355

27,3345

д/н

12,0272

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
279 720

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Станом на звiтну дату будь-якi
обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах Товариства вiдсутнi.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради, Директор.
Вiдповiдно до Статуту Товариства:
1) Рiшення про утворення та лiквiдацiю Наглядової ради, про її кiлькiсний склад, про змiну її
складу приймається виключно Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової Ради
обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк
три роки.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Голова Наглядової ради обирається на її засiданнi з числа членiв Наглядової ради простою
бiльшiстю голосiв вiд її кiлькiсного складу.
Пiдстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членiв
визначаються законом, та договором, укладеним з вiдповiдним членом Наглядової ради.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
2) Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є
одноосiбний орган - Директор Товариства, який обирається Наглядовою радою без обмеження
термiну, якщо iнше не буде прийнято Загальними зборами.
Рiшення про утворення та лiквiдацiю виконавчого органу (про його кiлькiсний склад та про

змiну його кiлькiсного складу у разi утворення колегiального виконавчого органу), змiну його
компетенцiї приймається виключно Загальними зборами Товариства.
Особа, обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що
повинна повiдомити Наглядову раду не пiзнiше нiж за 14 календарних днiв до дати звiльнення.
В разi дострокового припинення повноважень Директора - Директор звiльняється Наглядовою
радою.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення не наводиться у зв'язку з тим, що Емiтент є приватним
акцiонерним товариством (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну
пропозицiю), а вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 (iз змiнами) до складу
регулярної рiчної iнформацiї таких емiтентiв вищезазначена iнформацiя не входить.
9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до статуту Товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi
товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому
органу;
2) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до
якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
3) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою
радою;
6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених
Законом України "Про акцiонернi
товариства";
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
12) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру
його винагороди;
14) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження одноосiбного виконавчого органу; обрання
особи, що буде здiйснювати повноваження Директора пiд час його вiдсутностi, тимчасової
непрацездатностi або у разi тимчасового вiдсторонення;
15) звiльнення Директора Товариства в разi дострокового припинення його повноважень;
16) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших
виконавчих органiв
Товариства;
17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

18) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним (нею), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення
щодо нього;
22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi
30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34
Закону України "Про акцiонернi товариства";
24) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
27) вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства",
в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв, ринкова
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) або про попереднє надання згоди на
вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про
акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651 Закону України "Про
акцiонернi товариства";
33) прийняття рiшення про передачу коштiв, майна та нематерiальних активiв Товариства в
оплату корпоративних прав у разi участi Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях
пiдприємств та установах.
34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно
iз законом або Статутом Товариства.
Загальнi збори Товариства можуть вiднести до компетенцiї Наглядової ради вирiшення iнших
питань, внести змiни до компетенцiї Наглядової ради, за винятком внесення змiн до тих питань,
якi належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний
стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
протягом 30 днiв з дати обрання (призначення) Виконавчого органу укладає вiд iменi
Товариства контракт з Директором;
вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi
неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.
Член Наглядової ради:
за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє про проведення чергових та позачергових
засiдань Наглядової ради тих осiб, якi запрошуються на цi засiдання;
забезпечує голову Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку
вiдповiдних вiдповiдей;
оформляє документи, виданi Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх
надання посадовим особам органiв управлiння Товариства;
веде протоколи засiдань Наглядової ради;
Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
приймає рiшення про доцiльнiсть вчинення значних правочинiв (укладення договорiв) з
подальшим зверненням для надання вiдповiдного дозволу Загальними зборами або Наглядовою
радою;
розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання
Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
реалiзує основнi напрямки дiяльностi Товариства, визначенi Наглядовою радою та Загальними
зборами акцiонерiв;
розробляє бiзнес-плани,
програми
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства
вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподiлу прибутку Товариства, якi
погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує
плани поточної дiяльностi;
вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за
погодженням з Наглядовою Радою), розрахункiв, облiку й звiтностi, ефективного витрачання
коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
подає Наглядовiй радi вимоги про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
розпоряджається коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень
Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми
Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання,
створює органiзацiйнi й економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;
органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi
Товариства;
органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою радою Товариства;
звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою з питань своєї дiяльностi;

за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звiльняє керiвникiв фiлiй та
представництв Товариства та їх заступникiв;
забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених
Законом та Статутом;
встановлює за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та
комерцiйної таємницi Товариства та забезпечує їх захист;
з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацiкавленим
особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiю та документи, що стосуються
Товариства;
подає до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
затверджує символiку Товариства, знаки для товарiв та послуг та iншi реквiзити i ознаки
Товариства, якi потребують затвердження;
за узгодженням з Наглядовою радою вирiшує питання про списання безнадiйних активiв
Товариства;
визначає органiзацiйну структуру Товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених
Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);
затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї,
представництва);
затверджує внутрiшнi документи чи приймає окремi рiшення з питань дiяльностi Товариства
(зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi),
крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших
органiв Товариства;
координує роботу фiлiй, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює
виконання покладених на них завдань;
призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки, iнвентаризацiї та службовi розслiдування;
розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй
Товариства та приймає рiшень за ними;
приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
вирiшує будь-якi iншi питання поточної дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiї, крiм тих,
якi Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Директор Товариства надiлений наступними повноваженнями:
без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у вiдносинах з юридичними та фiзичними
особами, органами державної влади та управлiння, в тому числi представляє його iнтереси,
вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства;
має право першого пiдпису у фiнансових документах Товариства;
укладає та органiзовує реалiзацiю договорiв (угод, контрактiв) та iнших правочинiв, видає
довiреностi, вiдкриває в банках поточнi основнi та додатковi, валютнi та iншi рахунки.
Правочини, якi законодавством та Статутом не вiднесенi до категорiї значних, можуть бути
укладенi та пiдписанi Директором без отримання дозволу (погодження) вiд Наглядової ради або
Загальних зборiв.
Значнi правочини можуть бути укладенi та пiдписанi Директором Товариства тiльки у разi
наявностi позитивного рiшення про надання згоди на вчинення такого правочину Наглядової
ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, або рiшення Загальних зборiв про попереднє
надання згоди на вчинення такого значного правочину.
забезпечує пiдготовку та реалiзацiю управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно функцiональної структури управлiння Товариством;
укладає вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом;
забезпечує кадрову полiтику Товариства;
у встановленому чинним законодавством i Статутом порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi
трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв;

встановлює умови оплати працi працiвникiв (з урахуванням вiдповiдних рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради);
застосовує до працiвникiв заходи заохочення й стягнення;
органiзує здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйної пiдготовки;
забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
органiзує виконання екологiчних програм;
виконує iншi функцiї, що випливають iз Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства i Наглядової ради;
несе вiдповiдальнiсть за збитки Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння (наданий Приватним пiдприємством
"Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс", Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071,
мiсцезнаходження: 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4; свiдоцтво
№ 1372 про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть,
видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням
Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року):
Iнформацiя щодо виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006 № 3480.
Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва
(далi - Iнша iнформацiя).
Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку iншої iнформацiї
вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) разом iз
Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про
бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).
Наша думка щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi не поширюється на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв'язку з нашим оглядом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час огляду, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо до висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку про
те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи
узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний
перiод.
Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння.
На пiдставi роботи, проведеної пiд час огляду iсторичної фiнансової звiтностi, на нашу думку,
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст.
40-1 Закону про цiннi папери.
Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у
Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:

- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,
- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,
- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
пiдприємства,
- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,
- повноваження посадових осiб пiдприємства
узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних
документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року.
Крiм того, пiд час виконання завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi та Звiту про
корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається п.п. 1-4
частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме:
- принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, власним Кодексом
корпоративного управлiння, який затверджено 06.04.2011р. Наглядовою радою,
- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень,
- про персональний склад Наглядової ради, про одноосiбний виконавчий орган Товариства Директора та загальний опис прийнятих рiшень, про вiдсутнiсть Ревiзiйної комiсiї або Ревiзора
розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону
про цiннi папери.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
20267355

Місцезнаходження
49000,
Дніпропетровська
обл., д/н р-н,
м.Днiпро, вул. Князя
Володимира
Великого, б.5

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

76 460

27,3345

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Алимова Свiтлана Iванiвна
Алимов Геннадiй Iванович
Усього

188 535
14 725
279 720

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
67,4013
5,2642
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

76 460

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
188 535
0
14 725
0
279 720
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

279 720

0,25

Права та обов'язки
Вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства:
Всi акцiонери Товариства - власники простих акцiй
мають однакову сукупнiсть прав, включаючи, але не
обмежуючись, правами:
брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства
та голосувати на них особисто або через своїх
представникiв з усiх питань, якi належать до
компетенцiї Загальних зборiв, висувати представника
для участi в органах Товариства, вносити свої
пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства. На вимогу акцiонера Директор Товариства
зобов'язаний надати йому для ознайомлення копiї
документiв, визначених законом або внутрiшнiми
положеннями Товариства, або завiренi копiї цих
документiв. Виготовлення завiрених копiй зазначених
документiв здiйснюється за рахунок акцiонера
Товариства. Акцiонер зобов'язаний зберiгати
конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має доступ.
На вимогу акцiонера йому можуть бути наданi
документи про господарську дiяльнiсть Товариства,
крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не
стосуються значних правочинiв та правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (якщо iнше не
передбачено законом). Особливостi доступу до iншої
iнформацiї визначаються Директором Товариства.
Встановлення обмеженого доступу до фiнансової
звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень
забороняється, крiм випадкiв, визначених законом; у
встановленому Статутом та законодавством орядку
користуватися переважним правом на придбання акцiй
Товариства, що вiдчужуються (у т.ч. продаються)
iншими акцiонерами третiм особам;
вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних
йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй, акцiонер

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя та/або допуск до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру
ВIДСУТНI

зобов'язаний, у встановлених законом випадках,
дотримуватись вимог щодо переважного права iнших
акцiонерiв Товариства згiдно з положеннями чинного
законодавства України та Статуту;
вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину майна
або вартостi частини майна Товариства, пропорцiйну
частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства;
отримувати дивiденди;
реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та
законом.
Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв;
сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї дiяльностi;
утримуватись вiд дiй, якi можуть завдати шкоди або
зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю, зокрема
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України та Статутом.
Статутом Товариства передбачається, що акцiонери
Товариства можуть укладати договiр мiж акцiонерами,
за яким на акцiонерiв покладаються додатковi
обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних
зборах акцiонерiв, та передбачається вiдповiдальнiсть
за його недотримання.
Примітки:
д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
24.06.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
72/23/1/201
1

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000151369 Акція проста Бездокумент
0,25
279 720
69 930
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення
акцiй Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй.
У зв'язку зi змiною найменування емiтента Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 72/23/1/2011, дата реєстрацiї 24.06.2011р., дата видачi 05.09.2017р. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй вiд 24 червня 2011 року № 72/23/1/2011, дата видачi 05 сiчня 2015 року, видане Центральним територiальним департаментом
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
24.06.2011

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000151369

5
д/н

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Вiдповiдно до ст.7 Закону України
"Про акцiонернi товариства"
Статутом Товариства передбачено
переважне право акцiонерiв на
придбання акцiй Товариства, що
пропонуються їх власником до
вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй
особi.

7
Вiдповiдно до
Статуту Товариства:
протягом двох
мiсяцiв з дня
отримання
Товариством
повiдомлення
акцiонера про намiр
вiдчужити (продати)
свої акцiї.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
24.06.2011

2
72/23/1/2011

3
UA4000151369

4
279 720

5
69 930

6
279 720

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 279720 шт., що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо права голосу за акцiями Товариства, у тому числi й накладенi
рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
6 330
5 809
4 747
4 463
803
689
118
94
50
50
612
513
81

78

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
6 330
5 809
4 747
4 463
803
689
118
94
50
50
612
513
81

78

81
78
0
0
81
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 411
5 887
0
0
6 411
5 887
Ступiнь зносу основних засобiв - 77 %, Ступiнь використання основних
засобiв -1,65 , обмежень щодо використання основних засобiв немає.
Строки та умови користування основними засобами (за основними
групами): термiни та умови використання основних засобiв
визначаються по кожному об'єкту основних засобiв при введеннi його в
експлуатацiю комiсiєю, визначеною наказом про облiкову
полiтику.Строки корисного використання об'єктiв ОЗ встановленi
згiдно ст.138 Податкового Кодексу України, а саме: земельнi дiлянки безстроково , будiвлi-20 рокiв ,споруди -15 рокiв, машини та
обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iнструменти,
прилади, iнвентар(меблi) - 4 роки, iншi основнi засоби -12 рокiв. Умови
користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з
технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного
перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 27301 тис.грн., сума
нарахованого зносу - 21414 тис.грн. Будь-якi обмеження на
використання майна Емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi
основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
6 814
6 367
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
70
70
Скоригований статутний капітал
70
70
(тис.грн)
У звiтному та попередньому перiодах розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався
Опис
вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485, з
урахуванням Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства

Висновок

фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося
за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi
зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i забезпечення. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду
становить 6744 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi (6814 тис.грн.) бiльше
скоригованого статутного капiталу (70 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155
Цивiльного кодексу України.

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 власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

9 759

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

9 759

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 978

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
36 454
X
X
X
49 191
X
X
Станом на звiтну дату Емiтент не має зобов'язань за кредитами
банкiв. Станом на звiтну дату Емiтент має зобов'язань за
векселями (всього) 9759 тис.грн. Емiтент не має зобов'язань за
цiнними паперами (в т.ч. за облiгацiями, iпотечними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами
(у тому числi за похiдними цiнними паперами)). Емiтент не
має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня. Iншi
зобов'язання та забезпечення складаються з: поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 34
083 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з оплати працi - 1 181 тис.грн.; поточна
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 2
тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 1188 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
рiш.№2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 363-04-00
(044) 363-04-00
депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону
України "Про депозитарну систему
України" Центральний депозитарiй юридична особа, що функцiонує у
формi
публiчного
акцiонерного
товариства згiдно Закону України "Про
акцiонернi товариства" з урахуванням
особливостей, установлених Законом
України "Про депозитарну систему
України".
Акцiонерне
товариство
набуває
статусу
Центрального
депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР
в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю. НКЦПФР
було
зареєстровано
поданi
ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" Правила
Центрального депозитарiю цiнних
паперiв: Рiшення НКЦПФР №2092 вiд
01.10.2013.
ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги
з обслуговування випуску цiнних
паперiв, надання реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та

або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

фондового ринку
18.02.2019
(044) 287 56 70
(044) 287 56 73
Провадження дiяльностi з
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку
У звiтному роцi ДУ "АРIФРУ"
надавала Товариству iнформацiйнi
послуги з оприлюднення регульованої
iнформацiї
вiд
iменi
учасника
фондового ринку (Свiдоцтво про
включення
до
Реєстру
осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку
реєстрацiйний номер DR/00001/APA), а
також iнформацiйнi послуги з подання
звiтностi до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(Свiдоцтво про включення до Реєстру
осiб,
уповноважених
надавати
iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
реєстрацiйний
номер
DR/00002/ARM вiд 18.02.2019)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"СИНТЕЗ-АУДИТ-ФIНАНС"
Приватне підприємство
23877071
69091, Україна, Запорізька обл., д/н р-н,
м. Запорiжжя, ВУЛИЦЯ
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, будинок
60, квартира 4
1372
Аудиторська палата України
26.01.2001
(061) 212-00-97
д/н
Аудиторськi послуги
У звiтному роцi ПП "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФIНАНС"
надавала
Товариству
послуги
з
аудиторського огляду рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 звiтний рiк, а також
надання висновку щодо Звiту про
корпоративне управлiння за 2018 рiк.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію

КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНИЙ
ПОЛIС"
Акціонерне товариство
31282197
01135, Україна, д/н р-н, м.Київ,
ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, буд. 20
АВ № 483210
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
07.08.2008
(044) 482-33-33
(044) 482-33-33
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
ПРАЦIВНИКIВ ВIДОМЧОЇ (КРIМ
ТИХ, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ В
УСТАНОВАХ I ОРГАНIЗАЦIЯХ, ЩО
ФIНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СIЛЬСЬКОЇ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ I ЧЛЕНIВ
ДОБРОВIЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ
ДРУЖИН (КОМАНД)
У звiтному роцi
ПрАТ "СК
"УНIПОЛIС"
надавало Товариству
послуги зi страхування вiдповiдно до
зазначеної лiцензiї, а також послуги зi
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
СУБ`ЄКТIВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ,
ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНО
ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРIЯМИ НА
ОБ`ЄКТАХ
ПIДВИЩЕНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНI
ОБ`ЄКТИ
ТА
ОБ`ЄКТИ,
ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА
ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО
АВАРIЙ
ЕКОЛОГIЧНОГО
ТА
САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОГО
ХАРАКТЕРУ (лiцензiя АВ № 483209
вiд 20.12.2005).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"
Акціонерне товариство
24175269
04050, Україна, д/н р-н, м.Київ,
ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 44
АГ № 569230
Нацiональна комiсiя, що здiйснює

або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
27.12.2010
(044) 2077272, (0472) 54 40 80
(044) 2077276
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ
НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБIВ
Вiдповiдно до лiцензiї АГ № 569230 вiд
27.12.2010:
Черкаською обласною дирекцiєю ПРАТ
"УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС
ГРУП" у звiтному перiодi надавалися
ПОСЛУГИ У СФЕРI СТРАХУВАННЯ
В
ЧАСТИНI
ПРОВЕДЕННЯ
КОНКРЕТНИХ
ВИДIВ
СТРАХУВАННЯ,
ВИЗНАЧЕНИХ
ЗАКОНОДАВСТВОМ:
обов'язкове
страхування цивiльно - правової
вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.
Вiдповiдно до лiцензiї АВ № 483147 вiд
23.01.2007:
Черкаською
обласною
дирекцiєю ПРАТ "УСК "КНЯЖА
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" у
звiтному перiодi надавалися ПОСЛУГИ
У СФЕРI СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВI
ПОСЛУГИ:
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ВЛАСНИКIВ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ
(ВКЛЮЧАЮЧИ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Черкаська область, м.Золотоноша

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

01374406

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво машин і устатковання для
Вид економічної
за КВЕД
металургії
діяльності
Середня кількість працівників: 181
Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18, (04737) 5-23-06
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

7110400000
230
28.91

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
69
( 69 )
936
6 411
27 205
( 20 794 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
69
( 69 )
1 362
5 887
27 301
( 21 414 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

7 347

7 249

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

28 704
6 519
20 537
1 648
0
0
0
0

25 673
11 502
12 523
1 648
0
0
0
0

1125

10 866

19 399

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 479
102
102
0
0
0
0
30
6
24
1 351
0

2 111
5
4
0
0
0
0
121
0
121
1 349
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
135
42 667

0
0
0
0
98
48 756

1200

0

0

1300

50 014

56 005

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

70
0
0
14 761
0
0
18
-8 482
(0)
(0)
0

70
0
0
14 761
0
0
18
-8 035
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
6 367
6 814
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
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
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
9 759
9 759
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
31 466
34 083
розрахунками з бюджетом
1620
626
2 978
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
755
1 181
одержаними авансами
1635
2
2
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
1 039
1 188
Усього за розділом IІІ
1695
43 647
49 191
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
50 014
56 005
Примітки: ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства
"Золотонiський машинобудiвний завод" за 2019 рiк розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою:
http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25
Керівник

Лимар Станiслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

01374406

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

64 167

44 774

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 53 345 )
(0)

( 34 469 )
(0)

2090

10 822

10 305

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
724

0
0
0
4 054

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 9 628 )
( 629 )
( 744 )

( 8 374 )
( 386 )
( 4 033 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

545

1 566

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
182
0
(0)
(0)
( 1 284 )
0

2290

545

464

2295
2300

(0)
-98

(0)
-84

2305

0

0

2350

447

380

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
447

0
380

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
18 895
Витрати на оплату праці
2505
20 787
Відрахування на соціальні заходи
2510
4 633
Амортизація
2515
620
Інші операційні витрати
2520
11 417
Разом
2550
56 352
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
279 720
279 720

За аналогічний
період
попереднього
року
4
26 268
16 206
3 485
659
12 926
59 544
За аналогічний
період
попереднього
року
4
279 720
279 720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1,598000
1,359000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
1,598000
1,359000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства
"Золотонiський машинобудiвний завод" за 2019 рiк розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою:
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Керівник

Лимар Станiслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

01374406

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. 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
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

69 179
0
0
511
0
0
0

47 071
0
0
266
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 38 552 )
( 16 028 )
( 4 550 )
( 9 722 )
(0)

( 23 214 )
( 13 545 )
( 3 757 )
( 7 730 )
(0)

3117

( 4 601 )

( 3 327 )

3118

( 5 121 )

( 4 403 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
838

(0)
(0)
-909

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
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
(0)
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
( 747 )
( 491 )
3295
-747
-491
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
91
-1 400
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
30
1 430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
121
30
Примітки: ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства
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Лимар Станiслав В'ячеславович

Головний бухгалтер
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

01374406

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
70
0

4
0
0

5
14 761
0

6
18
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-8 482
0

4010
4090
4095

0
0
70

0
0
0

0
0
14 761

0
0
18

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
6 367
0

0
0
-8 482

0
0
0

0
0
0

0
0
6 367

0

447

0

0

447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
447
0
0
447
Разом змін у капіталі
4300
70
0
14 761
18
-8 035
0
0
6 814
Залишок на кінець року
Примітки: ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства "Золотонiський машинобудiвний завод" за 2019 рiк
розмiщено на власному вебсайтi Емiтента за адресою:
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Лимар Станiслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
СКЛАДЕНОЇ
НАЦIОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТIВ) ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ВIДПОВIДНО

Коди
Дата (рiк, мiсяць,число) 2019 12 31
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний завод" за
ЄДРПОУ 01374406
Територiя ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ 7110400000
Орган державного управлiння за СПОДУ 6544
Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi Виробництво машин i устатковання для металургiї за КВЕД 28.91
Одиниця вимiру: тис.грн.
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за 2019 рiк
Форма №5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематерiальнi активи
Залишок на Переоцiнка Нарахо- Втрати Iншi змiни за Залишок на
початок року (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року
Групи Код Надiйшло уцiнка -) амортиза- шення
нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рiк
корисностi первiсної накопи- первiсна накопиактивiв ка (пере- чена (переоцi- ченої (переоцi- чена за рiк (перео- ченої (перео- чена
оцiнена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- цiненої) аморти- цiнена) амортивартiсть зацiя вартостї зацiї вартiсть зацiя вартостi зацiї вартiсть зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 010 - - - - - - - - - - - - природними ресурсами
Права користування 020 - - - - - - - - - - - - майном
Права на комерцiйнi 030 - - - - - - - - - - - - позначення
Права на об'єкти 040 - - - - - - - - - - - - промислової власностi
Авторське право та 050 - - - - - - - - - - - - сумiжнi з ним права
060 - - - - - - - - - - - - Iншi нематерiальнi активи 070 69 69 - - - - - - - - - 69 69
Разом 080 69 69 - - - - - - - - - 69 69
Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - Iз рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права
власностi (081) вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) Iз рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань
(084) Iз рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує
обмеження права власностi (085) -

II. Основнi засоби
Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Iншi змiни Залишок на у тому
числi
Групи Код початок року шло (дооцiнка +, вано вiд за рiк кiнець року одержанi за фiнанпереданi в операосновних ряд- за рiк уцiнка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду
засобiв ка первiсна первiс- первiсна тизацiї шення первiс- первiсна первiсна знос первiсна знос
(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (переооцiнена) реоцi- оцiнена) ностi реоцi- оцiнена) цiнена) цiнена)
вартiсть неної) вартiсть неної) вартiсть вартiсть вартiсть
вартостi вартостi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - Iнвестицiйна 105 - - - - - - - - - - - - - - - - нерухомiсть
Капiтальнi витрати на 110 - - - - - - - - - - - - - - - - полiпшення земель
Будинки, споруди та 120 17927 13099 - - - - - 287 - - - 17927 13386 - - - передавальнi пристрої
Машини та обладнання 130 6807 6004 96 - - - - 210 - - - 6903 6214 - - - Транспортнi засоби 140 699 581 - - - - - 24 - - - 699 605 - - - Iнструменти, прилади, 150 664 465 - - - - - 69 - - - 664 534 - - - iнвентар (меблi)
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - Iншi основнi засоби 180 340 121 - - - - - 30 - - - 340 151 - - - Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - Малоцiннi необоротнi 200 - - - - - - - - - - - - - - - - матерiальнi активи
Тимчасовi (нетитульнi) 210 - - - - - - - - - - - - - - - - споруди
Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - Iншi необоротнi 250 768 524 - - - - - - - - - 768 524 - - - матерiальнi активи
Разом 260 27205 20794 96 - - - - 620 - - - 27301 21414 - - - Iз рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi (261) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) (263) первiсна (переоцiнена ) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) Iз рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) Iз рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
(266) Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) -

Iз рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi
(268) Iз рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю
(269) III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код За рiк На кiнець
рядка року
1234
Капiтальне будiвництво 280 - Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 96 1362
Придбання (виготовлення) iнших 300 - необоротних матерiальних активiв
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - Придбання (вирощуваня) довгострокових бiологiчних активiв 320 - Iншi 330 - Разом 340 96 1362
Iз рядка 340 графа 3 капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код За рiк На кiнець року
рядка довгостроковi поточнi
12345
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом
участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350 - - дочiрнi пiдприємства 360 - - спiльну дiяльнiсть 370 - - Б. Iншi Фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi 380 - - iнших пiдприємств
акцiї 390 - - облiгацiї 400 - - iншi 410 - - Разом (розд.А + розд.Б) 420 - - З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
вiдображенi:
за собiвартiстю (421) за справедливою вартiстю (422) за амортизованою собiвартiстю (423) З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Поточнi фiнансовi iнвестицiї
вiдображенi:
за собiвартiстю (424) за справедливою вартiстю (425) за амортизованою собiвартiстю (426) V. Доходи i витрати
Найменування показника Код Доходи Витрати
рядка
1234
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 724 744

Операцiйна курсова рiзниця 450 - Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - Штрафи, пенi, неустойки 470 - Утримання об'єктiв житлово-комунального 480 - i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 - у тому числi: вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 X непродуктивнi витрати i втрати 492 X Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500 - дочiрнi пiдприємства 510 - спiльну дiяльнiсть 520 - В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530 - x
Проценти 540 x Фiнансова оренда активiв 550 - Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 - Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - Результат оцiнки корисностi 590 - Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - Безоплатно одержанi активи 610 - x
Списання необоротних активiв 620 x Iншi доходи i витрати 630 - Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг ) за товарообмiнними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
Iз рядкiв 540-560 гр. 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi активiв (633) Код На кiнець року
рядка
123
Готiвка 640 Поточний рахунок у банку 650 121
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 Грошовi кошти в дорозi 670 Еквiваленти грошових коштiв 680 Разом 690 121
З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Грошовi кошти, використання яких
обмежено (691) VII. Забезпечення i резерви
Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкуваВиди забезпечень Код Залишок у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок
i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець
року (створено) вiдрахуван- звiтному iншою стороною, року
ня роцi що врахована
при оцiнцi забезпечення
123456789
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - - пенсiйне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - - гарантiйних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - - - зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв
760 - - - - - - 770 - - - - - - Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - Разом 780 - - - - - - VIII.Запаси
Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк
Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої
року вартостi реалiзацiї * уцiнка
12345
Сировина i матерiали 800 8373 - Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810 - - вироби
Паливо 820 114 - Тара i тарнi матерiали 830 6 - Будiвельнi матерiали 840 941 - Запаснi частини 850 144 - Матерiали сiльськогосподарського 860 - - призначення
Поточнi бiологiчнi активи 870 - - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 1924 - Незавершене виробництво 890 12523 - Готова продукцiя 900 1648 - Товари 910 - - Разом 920 25673 - Iз рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) переданих у переробку (922) оформлених в заставу (923) переданих на комiсiю (924) Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) запаси, призначенi для продажу (926) * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
IX. Дебiторська заборгованiсть
Код Всього на у т.ч. за строками непогашення
Найменування показника рядка кiнець року
до 12 мiсяцiв вiд 12 до вiд 18 до
18 мiсяцiв 36 мiсяцiв
123456
Дебiторська заборгованiсть за 940 19399 19399 - товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська 950 - - - -

заборгованiсть
Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код Сума
рядка
123
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980 якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код
рядка Сума
123
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 валова замовникам 1130 з авансiв отриманих 1140 Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код
рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 98
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 на кiнець звiтного року 1225 Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230 на кiнець звiтного року 1235 Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 98
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 98
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код
рядка Сума
123
Нараховано за звiтний рiк 1300 620
Використано за рiк - усього 1310 в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311 придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 -

з них машини та обладнання 1313 придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 1316 1317 XIV. Бiологiчнi активи
Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю
залишок на початок вибуло за рiк нарахо- втрати вигоди залишок на кiнець залишок
Групи Код року надiйшло вано вiд змен- вiд року на надiйшло змiни вибуло залишок
бiологiчних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсна накопи- аморти- шення вiднов- первiсна
накопи- початок за рiк вартостi за рiк на кiнець
активiв ка вартiсть чена вартiсть чена зацiї корис- лення вартiсть чена року за рiк року
амор- амор- за рiк ностi корис- амортизацiя тизацiя ностi тизацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгостроковi бiологiчнi
активи - усього
в тому числi: 1410 - - - - - - - - - - - - - - робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - багаторiчнi насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - 1414 - - - - - - - - - - - - - - iншi довгостроковi
бiологiчнi активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - Поточнi бiологiчнi активи усього
в тому числi: 1420 - х - - х х - - - х - - - - тварини на вирощуваннi
та вiдгодiвлi 1421 - х - - х х - - - х - - - - бiологiчнi активи в станi
бiологiчних перетворень
(крiм тварин на
вирощуваннi та вiдгодiвлi) 1422 - х - - х х - - - х - - - - 1423 - х - - х х - - - х - - - - iншi поточнi бiологiчнi
активи 1424 - х - - х х - - - х - - - - Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - Iз рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового
фiнансування (1431) Iз рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв,
первiсна вартiсть (1432) поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв,
утрачених унаслiдок надзвичайних подiй
Iз рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують
передбаченi (1433) законодавством обмеження права власностi
ХV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї
та додаткових бiологiчних активiв
Вартiсть Витрати, по- Результат вiд Фiнансовий результат

Найменування показника Код первiсного в'язанi з первiсного визнання (прибуток +, збиток -) вiд
рядка визнання бiологiчними Уцiнка Виручка вiд Собiвартiсть первiсного
перетворен- дохiд витрати реалiзацiї реалiзацiї реалiзацiї визнання та
нями реалiзацiї
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи
рослинництва - усього 1500 - - - ( - ) - - - - у тому числi:
зерновi i зернобобовi 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - з них:
пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - рiпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - цукровi буряки (фабричнi) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - плоди (зернятковi, кiсточковi) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - iнша продукцiя рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - додатковi бiологiчнi активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи
тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - у тому числi:
прирiст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - з нього:
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - iнша продукцiя тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - додатковi бiологiчнi активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - продукцiя рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - 1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - Сiльськогосподарська продукцiя та
додатковi бiологiчнi активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - Керiвник Лимар Станiслав В'ячеславович
Головний бухгалтер -

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента (Директора Товариства Лимаря Станiслава В'ячеславовича):
наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
17.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
17.04.2019

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів

