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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              27.04.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 02/3-НКЦПФР 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 
директор       Лавриненко Сергiй Геннадiйович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2020 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 26209430 

4. Місцезнаходження 
емітента 65007 Одеська область - м.Одеса вул.Водопровiдна, буд.16 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента (048) 777-67-34 (0482) 34-50-83 

6. Адреса електронної 
пошти secretary@stalkanatsilur.com.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 
протокол №15 від 26.04.2021 

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 діяльність з 
оприлюднення 

- 
- 
- 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. 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 подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

https://stalkanatsilur.com.ua  29.04.2021 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента. X 

7. Судові справи емітента.  
8. Штрафні санкції щодо емітента.  
9. Опис бізнесу. X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 
2) інформація про посадових осіб емітента; X 
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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): X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 
2) інформація про розвиток емітента; X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 
інформація про наглядову раду; X 
інформація про виконавчий орган; X 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 
повноваження посадових осіб емітента. X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

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

X 

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

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 
3) інформація про зобов'язання емітента; X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "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" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента"  не включена до складу рiчної iнформацiї - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав 
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента"не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не 
випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "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)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- 
СIЛУР" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

3. Дата проведення державної реєстрації  31.10.2003 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  2608268825.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1431 

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

25.93  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН 

 24.34  ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ 

 43.29  ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ 
  
10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" 

2)  МФО банку  328209 

3)  IBAN  UA 58 328209 0000026005312024501 

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

 ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" 

5)  МФО банку  328209 

6)  IBAN  UA 94 328209 0000026003312024503 
 



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента: 

 
 
 
1) найменування Харцизька філія ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"  завод "Сілур" 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 86700 Донецька область  м.Харцизьк вул.Філатова, буд.9 
3) опис Згідно з Розпорядженням КМ України від 07.11.2014 р. № 1085-р місто 

Харцизьк включено до переліку населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

 
 
1) найменування ФІЛІЯ "ДНІПРОЛІФТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 50027 Днiпропетровська область Дзержинський місто Кривий Ріг 

ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 71 
3) опис  
 
 
1) найменування ФІЛІЯ "ОДЕСЛІФТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 65003 Одеська область  м.Одеса ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ЧЕПІГИ, 

будинок 34 
3) опис  
 
 
 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
До складу підприємства входять наступні філії: 
- ХАРЦИЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" ЗАВОД "СІЛУР" 
Код ЄДРПОУ: 37169358 
Місцезнаходження ВП: 86700, Донецька обл., місто Харцизьк, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, буд. 
9;4 
Згідно з Розпорядженням КМ України від 07.11.2014 р. № 1085-р місто Харцизьк 
включено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження. 
- ФІЛІЯ "ДНІПРОЛІФТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 
Код ЄДРПОУ: 38924312 
Місцезнаходження ВП: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський 
район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 71; 
- ФІЛІЯ "ОДЕСЛІФТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 
Код ЄДРПОУ: 38924328 
Місцезнаходження ВП: 65003, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 
ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 34. 
Предметом діяльності філій ліфтовій спрямованості є : 
- ремонтно-будівельні роботи: 
- технічне обслуговування ліфтів та диспетчерських систем; 
- ремонт пасажирських та вантажних ліфтів у житловому фонді, 
соціальній сфері, промислових, торгівельних та інших об’єктах; 
- монтаж, заміна, модернізація ліфтів та диспетчерських систем. 
Пiдприємство немає дочiрних пiдприємств, представництв та інших видокремлених 
структурних підрозділів. 
Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не 
відбувалось. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру. 
 
 
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 
 
Середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу 1431 осiб,  
середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом 5 осiб,  
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 
0осiб, 
фонду оплати працi - 305713,0тис.грн. 
У звiтному роцi вiдбулося  збільшення  середньої заробітної плати на 1,1 % 
вiдносно попереднього року. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться 
переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим 
актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi 
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в 
пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 
         На підприємстві постійно і систематично зростає заробітна плата. З метою 
заохочення (мотивації) працівників на підприємстві, матеріальної зацікавленості і 
збереження кадрового резерву робочих, а також зниження плинності кадрів 
здійснюється щомісячне преміювання кожного працівника згідно з показниками 
преміювання, які розроблені для кожного структурного підрозділу та посади, які 
відображають результати їх роботи, відповідають їх конкретній діяльності і 
піддаються обліку і оцінці. Також здійснюється преміювання за інтенсивність праці, 
робітникам, які виконують роботу тимчасово відсутніх працівників; преміювання 



наставників, які допомагають учням та молодим працівникам в освоєнні професії; 
преміювання за підсумками роботи за рік та ін. 
        З метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, 
продуктивності і дисципліни праці працівників, поліпшення якості виконуваних ними 
робіт, забезпечення власної безпеки працівників і економічної безпеки підприємства 
(в тому числі захисту відомостей, що становлять його комерційну і конфіденційну 
інформацію від неправомірного розголошення, збору, використання і / або знищення, 
а також запобігання розкрадань фінансових коштів, майна і товарно-матеріальних 
цінностей, що належать підприємству); забезпечення неухильного виконання на 
підприємстві правил охорони праці, пожежної і екологічної безпеки, виробничої 
санітарії і т.п., на території підприємства здійснюється відеоспостереження.  
        Адміністрація підприємства щорічно використовує комплекс взаємозв'язаних 
економічних, соціальних, медичних і педагогічних заходів, спрямованих на 
формування професійного покликання, виявлення здібностей, інтересів, придатності і 
інших чинників, що впливають на вибір професії або на зміну роду діяльності. 
Основними напрямками діяльності в сфері професійно-технічного навчання працівників 
на ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур " в 2020 році були: 
" професійно-технічне навчання працівників згідно з планом на 2020р.; 
" підвищення кваліфікації робітників підприємства; 
" навчання другим професіям робітників виробничих підрозділів на 
підприємствіта в навчально-курсових комбінатах м. Одеси; 
" підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємства з відривом від 
виробництвата на внутрішньо заводських курсах підвищення кваліфікації; 
" навчанняучнів, слухачів і студентів навчальних закладів в період проходження 
виробничих практик; 
" розробка і актуалізація нормативних документів у сфері професійно-технічного 
навчання; 
" вдосконалення учбово-матеріальної бази для проведення професійного навчання. 
        За всіма формами професійно-технічногонавчання на ПрАТ "ВО"Стальканат - 
Сілур" в 2020році були задіяні 298 працівників, з них 135 робочі: 
Первинна підготовка робітників - 51 (у т. ч. 6 люд. - учні з 2019 р.);  
Підвищення кваліфікації робітників - 17 людей;  
Підвищення кваліфікації ІТП з відривом від виробництва - 16 людей,  
на внутрішньозаводських курсах - 147 людей. 
Навчання другій професії - 63 людини, у тому числі:  
- в навчально-курсових комбінатах м. Одеси - 44 людини; 
- на ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" - 19 людей. 
Практика студентів - 4 людини. 
 
 
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 є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй. 
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня 
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозiцiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 



Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджена наказом керівника №1 від 
02.01.2020року. 
         Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється відповідно до МСБО 
(IAS) 16 "Основні засоби". До основних засобів належить майно, що використовується 
в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг протягом строку 
тривалістю понад 12 місяців (обов'язкова умова) і первісна вартість якого більше 
6000,00грн. (необов'язкова умова). З 01.07.2020р. (наказ №40А від 19.06.2020р.) 
затвержений вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів 
в розмірі понад 20000 грн. (без ПДВ) з метою використання в бухгалтерському та 
податковому обліку (обов'язкова умова). З 01.07.2020р. (наказ №40А від 
19.06.2020р.) об'єкти основних засобів, які використовуються більше одного року і 
вартістю по 20 000 гривень включно враховуються в складі малоцінних необоротних 
матеріальних активів (МНМА). У момент передачі в експлуатацію об'єктів МНМА 
нараховується знос в розмірі 100% і відноситься на операційні витрати 
підприємства. Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за 
моделлю справедливої вартості. З цією метою вартість основних засобів слід 
враховувати за переоціненою вартістю, яка є справедливою вартістю на дату 
переоцінки мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від знецінення. 
Підприємство може не частіше ніж один раз на рік переоцінювати групи 
одноріднихоб'єктів основних засобів до справедливої вартості шляхом індексації чи 
прямого перерахунку подокументально підтвердженим ринковими цінами, якщо їх 
залишкова вартість значно (більш ніж на 10%) відрізняється від справедливої 
вартості на дату балансу.  Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів 
проводиться лінійним методом з урахуванням мінімальних норм Податкового Кодексу 
України. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів з метою нарахування 
амортизації прийняти рівною "0". 
         Бухгалтерський облік запасів здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 2 
"Запаси". Первісну вартість запасів, придбаних за плату, визначати за собівартістю 
запасів, а запасів, виготовлених власними силами підприємства, - згідно з МСБО 
(IAS) 2 "Запаси". При визначенні розміру матеріальних витрат при списанні запасів, 
використовуваних при виробництві готової продукції (виконанні робіт, наданні 
послуг) застосовується метод собівартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО). При продажу покупних товарів, матеріалів і готової продукції оцінка їх 
вибуття здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 
запасів. Готова продукція і незавершене виробництво відображається в 
бухгалтерському обліку за фактичною виробничою собівартістю, що включає витрати, 
пов'язані з використанням в процесі виробництва основних засобів, сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів, палива, енерговитрат, заробітної плати і нарахувань 
до соціальних фондів та інші витрати на виробництво продукції. Об'єкти обліку 
запасів які використовуються менше одного року і вартістю до 1000 гривень 
враховуються в складі малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП) на рахунку 
обліку 2092 "Інші матеріали (МБП)". У момент передачі в експлуатацію об'єктів МБП 
їх вартість в розмірі 100% відноситься на операційні витрати підприємства. 
Облік доходів регулюється МСБО (IAS) 18 "Дохід", відповідно до якого доходи 
Підприємства поділяються на: 
- доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  
- інші операційні доходи; 
- фінансові доходи; 
- інші доходи;  
- надзвичайні доходи.  
        Доходи відображаються відповідно до принципу нарахування на дату 
відвантаження продукції і товарів, надання послуг, виконання робіт. Доходами від 
звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, які 
відображаються в обліку в момент відвантаження готової продукції або товарів і 
надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі - виручка), що 
відображаються в обліку на дату підписання акту виконаних робіт ( наданих послуг). 
        Облік витрат регулюється "Концептуальними засадами фінансової звітності" і 
відповідними стандартами МСБО за напрямками, відповідно до яких витрати Товариства 
поділяються на: 
-  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 
-  адміністративні витрати; 
-  витрати на збут; 
-  інші операційні витрати; 
-  фінансові витрати; 
-  інші витрати; 
-  надзвичайні витрати . 
       Всі дані по витратах підприємства відображаються на рахунках 9 класу 
"Витрати діяльності". Витрати від звичайних видів діяльності визнаються в тому 
звітному періоді, в якому мали місце, незалежно від фактичного закриття 
кредиторської заборгованості. 



        Витрати визнаються в бухгалтерському обліку незалежно від наміру отримати 
виручку, операційні або інші доходи і від форми здійснення витрат (грошової, 
натуральної та іншої). 
        Облік капітальних інвестицій, пов'язаних із здійсненням капітального 
будівництва, реконструкції, добудови, технічного переозброєння, модернізації 
здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 16 "Основні засоби". 
       Підприємство в разі інвестицій в асоційовані підприємства обліковує такі 
інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". 
Підприємство припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з дати, 
коли вона перестає суттєво впливати на асоційоване підприємство. 
Суттєвим впливом Підприємство вважає володіння 20% або більше відсотками прав 
голосу в об'єкті інвестування. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
- виробляє метизну продукцію (канати, пасма, дріт, фібру, сітку, стропи). 
Підприємство випускає високоякісну продукцію відповідно до національних стандартів 
України (ДСТУ), Росії (ГОСТ), Німеччини (DIN), Великобританії (BS), США (ASTM) і 
міжнародних стандартів (ISO, EN). Сучасні технології, вживані ПрАТ "ВО 
"Стальканат-Сілур", дозволяють задовольнити найстрогіші вимоги замовників.   
 Перспективність надання послуг залежіть від поліпшення фінансового стану 
країни. 
 Залежність від сезонних змін - не має залежності від сезонних змін. 
 Основні ринки збуту та основних клієнтів - як вітчизняні так і зарубіжні 
підприємства вугільної, гірничорудної, нафтогазовидобувної 
промисловості, металургії, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, 
будівельної індустрії, залізничного транспорту, енергетики і морегосподарського 
комплексу. Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи, які мають 
потрібність у послугах що надає Товариство. 
 Основні ризики в діяльності емітента: На Підприємстві прийнята основна 
класифікація ризиків для управління :  
- Стратегічні, це Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії і довгострокових цілей 
підприємства. Мають найзначніший вплив. Міри по усуненню ризику: Передбачені Плани 
реагування і Плани забезпечення безперервної діяльності. 
- Операційні і технологічні, це вірогідність виникнення втрат в результаті 
здійснення операційної (поточної) діяльності підприємства. Можуть мати різний 
вплив по мірі дії на процеси і досягнення стратегічних цілей. Міри по усуненню 
ризику: Формування прогнозу випуску готової продукції. Формування оптимального 
запасу готової продукції. Аналіз попиту по номенклатурних позиціях. Реалізація 
планово-запобіжних ремонтів і проведення профілактичних заходів для забезпечення 
безперервної працездатності устаткування. 
- Галузеві, це вірогідність виникнення ризиків втрати ринків збуту зважаючи на 
введення санкцій, конкурентного демпінгу, зниження зростання економіки, споживчого 
попиту. Можуть мати значний вплив. Міри по усуненню ризику: Реалізація планів 
розвитку по постачаннях продукції на нові ринки збуту. Плани пошуку нових 
інновацій і технологічних рішень. Європейська клієнтоорієнтованість. 
- Фінансові, це вірогідність виникнення збитків, втрат капіталу, пов'язана з 
веденням фінансової діяльності підприємства, у тому числі валютна нестійкість, 



інвестиційна діяльність, кредитні і податкові ризики. Міри по усуненню ризику: 
Фінансове прогнозування, реалізація заходів по зміцненню фінансової стійкості. 
- Інфляційні ризики, це знецінення реальної вартості капіталу, а також очікуваного 
доходу і прибутку.Міри по усуненню ризику: Облік інфляційних процесів і 
прогнозування при плануванні діяльності. 
- Ризик ліквідності, це зниження фінансової стійкості Підприємства. Міри по 
усуненню ризику: Прогнозування ризику. Оцінка фінансової стійкості. Оперативне 
планування і виконання бюджетів. Використання довгострокових контрактів. 
- Ризики, пов'язані з охороною праці та екологічною безпекою, це робота з 
небезпечними речовинами і механізмами, роботи на висоті. Ризик травматизму. Міри 
по усуненню ризику: Контроль дотримання Інструкцій по охороні праці. Плани на 
випадок надзвичайних подій. Підвищення знань в області охорони праці і екології. 
Плани заходів по зниженню шкідливої дії на природне довкілля. 
Приведений перелік ризиків визначається статусом "основні" і актуалізується при 
щорічному перегляді.  
В 2020 році керівниками структурних підрозділів було ідентифіковано сумарно по 
Підприємству 98 ризиків, в тому числі 18 - по основному бізнес-процесу, який 
включає виробництво, реалізацію та відвантаження готової продукції, а також 
постачання товарно-матеріальних цінностей.  
Для ризиків, визначених як небажані або допустимі (40 штук), були розроблені Плани 
заходів щодо управління ризиками, які містять перечень застережливих заходів, 
направлених на зниження вірогідності виникнення, а також коректуючі дії, що 
повинні вживатися в разі реалізації ризиків для нівеляції наслідків.  
Додатково був розроблений і затверджений План заходів на випадок непередбачених 
ситуацій з боку виникнення спалаху на виробництві або в будівлях  підприємства. 
План передбачає злагоджені дії, необхідні для проведення для збереження життя і 
здоров'я співробітників, а також власності підприємства. 
        У плануванні діяльності Підприємство враховує усі види ризиків, і при 
організації робіт впроваджує заходи відповідно до Планів по управлінню ризиками.  
В цілому, ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" дотримується збалансованого підходу до 
ризиків. При цьому прагне мінімізувати ризики, пов'язані з безпекою, здоров'ям і 
діловою репутацією. 
 
 Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності -  
Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів, своєчасне відпрацювання в них 
прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних 
ситуацій. 
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно 
оголосила пандемію, викликану новим коронавірусом (COVID-19). 
Керівництво уважно стежить за розвитком цієї пандемії, в тому числі за тим, як 
COVID-19 може вплинути на Компанію, економіку країни і населення в цілому. Для 
зниження вірогідності настання ризиків Підприємство проводить заходи в області 
управління ризиками, які спрямовані на своєчасне виявлення і попередження можливих 
ризиків. Політика в області якості, впроваджена на Підприємстві,  є основою 
Системи управління ризиками, цілями якої є забезпечення досягнення стратегічних 
цілей організації, збереження активів і підтримка ефективності бізнесу, а також 
забезпечення безперервності виробництва і задоволення попиту споживачів.   
      Управління ризиками є невід'ємною частиною усіх бізнес-процесів 
Підприємства, тому відповідальність за здійснення заходів по нівеляції ризиків 
розподілена на усіх рівнях організаційної структури між керівним складом, що 
управляє функціональними областями.      
   Система управління ризиками діє на основі формалізованого процесу ідентифікації 
ризиків і їх оцінки, плануванні управління і безпосередньо управління, аналізі 
ефективності зроблених заходів і постійному поліпшенні процесу.  
  
Заходи емітента щодо виробництва та ринків збуту:  
Зміцнення позицій високо-маржинальних видів продукції на внутрішньому ринку. 
Збільшення частки сталевих канатів - з 85% до 90%, арматурних пасм з 91% до 95%, 
за рахунок переключення кінцевих споживачів імпортної продукції на продукцію 
Стальканат.  
Реалізація технічних заходів по збільшенню якості і оптимізації завантаження 
виробничих потужностей 
Реалізація затвердженого маркетингового плану на цільових експортних ринках з 
метою подальшої реалізації продукції в найбільш рентабельні ринки Європи, 
Північної Африки і Близького Сходу. 
 Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент :  
продаж здійснюеться за прямими каналами збуту (безпосередньо споживачеві), за 
непрямими (через трейдера) і через інтернет-магазин 
 Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін :  



Сировиною для виробництва служить катанка, яку виробляють вітчизняні виробники. В 
період серпень 2020 по березень 2021 відбулося суттєве зростання світових цін з $ 
490 за $ 730. Ціни на продукцію зросли відповідно 
 Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент -  
Обсяг українського ринку метизної продукції (арматура х / д, арматурні пасма, 
цвяхи, канати сталеві, кріплення, металокорд, дріт, сітка, електроди) за даними 
"Метал Експерт" становить 300 тис. Тонн. на рік. 
Частка ємності ринку продукції, виробленої Стальканат (канати сталеві, дріт, 
арматурні пасма, фібра) становить 53% (160 тис.тонн). Протягом останніх трьох 
років, ємність ринку (видиме споживання) метизної продукції змінювалася незначно. 
Фактор збільшення попиту на продукцію був посилений відновленням складських 
запасів трейдерами і прагненням споживача посилити ділову активність для 
компенсації фінансових втрат за попередні місяці. Стримуючим фактором, є різке 
падіння темпів житлового будівництва, обумовлені проблемами ряду забудовників, 
припинення діяльності підприємств гірничодобувного комплексу і зниженням обсягів 
виробництва машинобудування. 
 Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку 
- згідно плану технічних заходів (додається) 
 
 Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства 
та організації, які надають такі самі послуги. 
На внутрішньому кордовому ринку частка продажів українських виробників становить - 
73%, імпорту - 27%. 
Серед українських виробників, найбільшими є: 
o ДНІПРОМЕТИЗ (21%) за рахунок низьковуглецевої продукції, 
o Стальканат (16%) продукція з низьким і високим вуглецем, 
o Гарант-Метиз (14%) - за рахунок низьковуглецевої продукції. 
o Решта 49% споживання внутрішнього ринку розподіляються на 26 інших виробників. 
При цьому, високомаржинальним продукцію, - сталеві канати, арматурні пасма і 
високовуглецеву дріт, виробляє тільки Стальканат. 
 
 Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. 
 
 Перспективні плани розвитку емітента - На жаль, в iснуючих умовах 
господарювання неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. 
 
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - підприємства Арселор Міттал і 
Метінвест 
 
 
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 останні 5 років (з 2016р по 2020р.) Товариством було придбано та 
реконструйовано будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби та 
інші основні засоби, якi використовуються для поточної діяльності, на загальну 
суму 335 302 тис.грн. Вище вказані активи були придбані за рахунок власних коштів. 
З них земельні ділянки склали 32 792тис.грн., будівлі та споруди 51 793тис.грн., 
машини та устаткування- 204 578тіс.грн., транспортні засоби - 25 899тис.грн. Також 
за період з 2016 року по 2020рік  були відчужені активи підприємства  на суму 
133996 тис.грн., з них ліквідовано - 120 363тис.грн. реалізовано - 13 603тис.грн.  
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з 
господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання 
або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня. 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 



 
Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 16 
"Основні засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства 
ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки 
заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв 
бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться 
на рахунку №10 "Основнi засоби".  
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться лінійним методом 
з урахуванням мінімальних норм Податкового Кодексу України.  
Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами 20 рокiв, машинами 
i обладнаннями - 5 роки.  
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 
здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 
Товариства. 
Існують наступні обмеження на використання майна  
1. Іпотека та застава АБ "Південний": 
- Нерухоме майно за адресою м. Одеса, вул. Водопроводна,16 оціночна вартість -
195 179 552.92грн.;  
- Нерухоме майно за адресою м. Одеса, вул. Водопроводна,16А оціночна вартість 
-10 753 292.04грн.; 
- земельна ділянка за адресою м. Одеса, вул. Водопроводна,16 оціночна вартість 
-115 080 480.00грн.; 
- Нерухоме майно за адресою м. Одеса, вул. Вапняна,52А оціночна вартість -76 
383 115,82; 
- земельна ділянка за адресою м. Одеса, вул. Вапняна,52А оціночна вартість - 
22 063 032,53грн.; 
- обладнання за адресою м. Одеса, вул. Водопроводна,16 та вул. Вапняна,52А 
оціночна вартість - 155 268 270,52грн. 
 
2. Іпотека та застава АТ "ПУМБ": 
- Нерухоме майно за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Філатова,9 
оціночна вартість - 130 834 316,33грн. та за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Красіна,2 оціночна вартість - 759 140,00 грн. 
Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходження основних 
засобiв згідно реєстраційних документів. 
 
основні засоби емітента станом на 31.12.2020р., основні засоби за первинною 
вартістю складають 3882043 тис. грн.(Приміщення, транспорт,машини та обладнання , 
інше) та знаходяться у власності емітента. 
значні правочини емітента по основним засобам відсутні  
виробничі потужності та ступінь використання обладнання: 85,24 тис. т.на рік 
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не 
спостерiгаються.  
Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не 
планується 
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, 
методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у 
зв'язку з тим ,що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, 
розширення або удосконалення основних засобів. 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Негативний вплив на розвиток емітента справляють: 
- вiдсутнiсть економiчної стабильностi, низька платоспроможнiсть населення та 
дефiцит фiнансових ресурсiв; 
- збитковiсть бiльшостi пiдприємств; 
- неповна i фрагментарна законодавча база, неефективний контроль з боку держави, 
прояви монополiзму; 
- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги єфективно та безризиково 
використати цiннi папери як категорiї активiв для захищенного розмiщення страхових 
резервiв; 
Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від 
законодавчих та економічних обмежень. 
Негативний вплив та серйозну загрозу нормальному функцiонуванню емітента також 
спричиняє пандемія, що офіційно оголошена 11 березня 2020 року Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка викликана новим коронавірусом (COVID-
19). 



 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Полiтика фiнансування роботи ПрАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе 
використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi 
базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, 
кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування 
дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi 
виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах 
можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що 
звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв 
покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та 
вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових 
коштiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) відсутні 
Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з 
тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані. 
 
 
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) 
 
Підприємство вдало поєднує і використовує переваги вдалого географічного 
розташування, унікального кадрового потенціалу та технологічної бази. Також 
підприємство сформувало свій ринковий портфель у найбільш технологічних, 
спеціалізованих нішах продуктів з високою додатковою вартістю з доволі широким 
асортиментним рядом. Підприємство не має критичної залежності від певного ринку 
збуту або домінуючої галузі споживання: продукція підприємства успішно 
реалізується практично в усіх експортних напрямках практично до усіх галузей 
промисловості, транспорту та, навіть, сільського господарства. Така структура 
ринкового портфеля дещо ускладнює управління технологічними процесами але надає 
унікальні переваги для вдалого розвитку, надає безпрецедентну стійкість і 
невразливість до локальних галузевих криз. 
Наразі підприємство успішно реалізувало великий пакет інвестицій в основне 
виробництво, і продовжує інвестувати одночасно у збільшення обсягів виробництва, 
покращення якісних характеристик продукції та підвищення конкурентоздатності. 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" - безумовний лідер галузі, який постійно збільшує свої 
переваги завдяки успішній стратегії розвитку. 
 
На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, 
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з 
принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання 
обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї 
близько 20 вiдсоткiв. Незважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, 
керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення 
стану товариства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В 
залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або 
пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення 
iнфляцiї, зростання цiн , подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на 
дiяльнiсть Емiтента. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік: 
З метою досягнення максимальної задоволеності широкого круга як іноземних, так і 
вітчизнянихспоживачів,ПрАт "ВО "Стальканат-Сілур"  на постійнійоснові проводить 
промислові тести: 



" металургійноїта іншої сировини; 
" устаткування і високотехнологічного оснащення виробництва; 
" виконує підбір оптимальних параметрів технологічних процесів під 
індивідуальні запити споживача; 
" освоює виготовлення продукції по широкому спектру світових стандартів і 
міжнародних вимог. 
         Спільно з вітчизняними вченими і дослідницькими компаніями- партнерами 
ведеться робота з вдосконалення конструкцій вироблюваній продукції, розробка 
унікальних ТУ та оптимізації виробничих процесів. 
 
 
Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік -  витрати на дослідження не 
здійснювалися. 
 
 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у 
формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента - вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому 
звіті достатня для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності 
емітента, тому інша інформація відсутня. 
 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 

Робочи органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, 
Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, 

Тимчасова лічильна комісія 
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член 

Наглядової ради 
 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 

Наглядова рада Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член 
Наглядової ради, Член Наглядової ради 

Немировський Володимир Леонiдович - Голова Наглядової ради 
Немировський Давид Володимирович  - Член Наглядової ради  

Дубович Вiталiй Анатолiйович - Секретар Наглядової ради 
Едерi Лiрон  - Заступник Голови Наглядової ради 

 

Виконавчий орган Генеральний директор, Фінансовий директор Генеральний директор - Лавриненко Сергiй Геннадiйович,  
Фінансовий директор - 

 



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

 

№ 
з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 
народже

ння 
Освіта 

Стаж 
роботи 
(років) 

  Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 
яку займав  

Дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Генеральний директор                                                                                Лавриненко Сергiй Геннадiйович                                                                  1978 вища 21 
ТОВ "Сiлур" 

36431800 
директор 

18.01.2017 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди,  наданій таким особам емітентом: 7 705 880,89 грн, в натуральній формі не отримує 
Загальний стаж роботи: 21 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 

2 Ревiзор                                                                                             Голованова Людмила Іллівна                                                        1948 вища 49 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" 

26209430 
Ревізор наглядової ради 

30.04.2018 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 307 925,84 грн, в натуральній формі не отримує 
Загальний стаж роботи: 49 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ревізор 
Інші посади у інших Товариствах : не обіймає. 
 

3 Голова наглядової ради 
(представник акціонера)                                                      

Немировський Володимир 
Леонiдович                                                                                                                   1963 Вища 29 

Одеська обласна державна 
адміністрація 

00022585 
голова 

30.11.2020 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 1 169 307,54 грн, в натуральній формі не отримує. 
Загальний стаж роботи: 29 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  Голова Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"  



Інші посади у інших Товариствах: не обіймає 
 
 

4 Член наглядової ради 
(акцiонер)                                                                     

Немировський Давид 
Володимирович                                                                                                                2002 Незакінчена вища 0  

- 
- 
- 

30.11.2020 3 роки 

Опис 

ННепогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 71 551,72 грн, в натуральній формі не отримує. 
Загальний стаж роботи: 4 місяца 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  вiдсутнi 
Інші посади у інших Товариствах: не обіймає 
 

5 
Член наглядової ради 

(акцiонер та 
представник акцiонера)                                            

Дубович Вiталiй Анатолiйович                                                                                                 1974 Вища 30 

ТОВ ПIК "Денкер" 
33720702 

Заступник голови ради 
директорiв по контрольно-

ревiзiйнiй роботi 

30.11.2020 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 1 072 719,42 грн, в натуральній формі не отримує. 
Загальний стаж роботи: 30 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 

6 Член наглядової ради 
(акцiонер)                                                                     Едерi Лiрон                                                                                                                         1975 вища 17 

Iудейська релiгiйна громада 
"ХабадЛюбавич" 

- 
головний рабин Кривого Рогу 

30.11.2020 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 9 540,23 грн, в натуральній формі не отримує. 
Загальний стаж роботи: 17 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2002 року працює в Іудейській релігійній громаді "Хабад Любавич" у місті Кривому Розі головним 
рабином Кривого Рогу. 
Інші посади у інших Товариствах: директор РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ХАБАД ЛЮБАВИЧ" У М.КРИВОМУ РОЗІ 
 

7 Головний бухгалтер                                                                               Гулаткан Оксана Михайлiвна                                                                                                   1968 Вища 31 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 

26209430 
заступник головного 

21.01.2011 
безстроково 



бухгалтера 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 817 973,30 грн., в натуральній формі не отримує 
Загальний стаж роботи: 31 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер 
Інші посади у інших Товариствах не займає 
 
 

8 Фінансовий директор                          Муксімов Андрій Олександрович                                                                                                1977 вища 28 

Громадської організації "Фонд 
Олександра Вілкула 

"Українська перспектива" 
39260741 
директор 

02.12.2020 3 роки 

Опис 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди,  наданій таким особам емітентом: 1 029 002,53 грн, в натуральній формі не отримує 
Загальний стаж роботи: 28 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Член наглядової ради 
(представник акцiонера) Немировський Давид Володимирович 52165480 50.00009920373 52165480 0 

Член наглядової ради (акцiонер 
та представник акцiонера) Дубович Вiталiй Анатолiйович 3338480 3.19990022501 3338480 0 

Член наглядової ради ( 
акцiонер) Едерi Лiрон 24100404 23.10000005463 24100404 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" здійснює свою господарську діяльність в Україні. 
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які 
не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та 
кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. 
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, 
поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги 
прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В 
наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку 
планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед органiзацiй та пiдприємств, а 
також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видiв послуг вiдповiдно до 
потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою  
Товариства є збільшення прибутку за рахунок  розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів 
по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями 
Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. 
Підприємство вдало поєднує і використовує переваги вдалого географічного розташування, унікального кадрового 
потенціалу та технологічної бази. Також підприємство сформувало свій ринковий портфель у найбільш 
технологічних, спеціалізованих нішах продуктів з високою додатковою вартістю з доволі широким асортиментним 
рядом. Підприємство не має критичної залежності від певного ринку збуту або домінуючої галузі споживання: 
продукція підприємства успішно реалізується практично в усіх експортних напрямках практично до усіх галузей 
промисловості, транспорту та, навіть, сільського господарства. Така структура ринкового портфеля дещо 
ускладнює управління технологічними процесами але надає унікальні переваги для вдалого розвитку, надає 
безпрецедентну стійкість і невразливість до локальних галузевих криз. 
Наразі підприємство успішно реалізувало великий пакет інвестицій в основне виробництво, і продовжує 
інвестувати одночасно у збільшення обсягів виробництва, покращення якісних характеристик продукції та 
підвищення конкурентоздатності. 
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" - безумовний лідер галузі, який постійно збільшує свої переваги завдяки успішній 
стратегії розвитку. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сілур", зареєстровано Приморською 
райадміністрацією Одеської міської ради за №26303264Ю0021066 від 31 жовтня 2003 року, є найбільшим 
підприємством в Україні, що виробляє метизну продукцію (канати, пасма, дріт, фібру, стропи). На сьогодні 
підприємство працює на базі Заводу "СТАЛЬКАНАТ", який був заснований в 1806 році.  На підприємстві 
працюють більше тисячі робітників та службовців. 
Товариство здійснює діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 
Законів України "Про акціонерні товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших чинних 
законодавчих актів України. 
Основні види діяльності: 
" 24.34 Холодневолочіння дроту; 
" 25.93 Виробництвовиробівіз дроту, ланцюгів і пружин (основний); 
" 43.29  Інші будівельно-монтажні роботи; 
" 46.74 Оптоваторгівлязалізнимивиробами, водопровідним і опалювальнимустаткуванням і приладдям до 
нього; 
" 46.77 Оптоваторгівлявідходами та брухтом; 
" 71.12 Діяльність у сферіінжинірингу, геології та геодезії, наданняпослугтехнічногоконсультування в цих 
сферах; 
" 41.20 Будівництвожитлових і нежитловихбудівель. 
Підприємство випускає високоякісну продукцію відповідно до національних стандартів України (ДСТУ), Росії 
(ГОСТ), Німеччини (DIN), Великобританії (BS), США (ASTM) і міжнародних стандартів (ISO, EN). Сучасні 
технології, вживані ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", дозволяють задовольнити найстрогіші вимоги замовників. 
 
Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не 
відбувалося. 
 
Підприємство пропонує клієнтам необхідний асортимент високоякісних метизів, широкий вибір послуг і гнучкі 
умови оплати. Нині основні стратегічні напрями розвитку ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" пов'язані із задоволенням 
очікувань клієнтів, поліпшенням якості продукції, що випускається, реконструкцією і модернізацією устаткування, 
збільшенням продуктивності, розширенням ринку збуту. За 2020 рік підприємством було освоєно виробництво 
семiдротових арматурних пасм діаметру 15,7 мм для будівництва великих інфраструктурних об'єктів; новий 
типорозмір фібри з загнутими кiнцями НЕ 35 / 0,75 для укладання бетону в тунелях, а також модернізовано ряд 
технологічних процесів 
Основними конкурентними перевагами ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"є : 
" Якісна метизна продукція за справедливою ціною. 
" Сервісна підтримка професійними менеджерами. 
" Можливість комплектації замовлення різними лотами продукції. 
" Чіткі и гарантовані Терміни постачання продукції. 
" Консультації технічних фахівців з підбору продукту і його експлуатації. 
 
Мета компанії - сприяння розвитку бізнесу замовників, забезпечуючи їх високоякісною метисною продукцією в 
широкому асортименті і надання комплексу супутнього сервісу, що відповідає запитам споживачів. 
Продукція підприємства експортується більш ніж в 35 країн світу на усіх континентах. З метою зміцнення позицій 
на закордоних ринках і розширення номенклатури продукції, що поставляється, підприємство постійно працює над 
підвищенням якості і надійності виробів, що поставляються. 
 
У 2020 році ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" реалізувало готової продукції (товарів, робіт, послуг) в грошовому 
вираженні на суму 2146,0 млн.грн без ПДВ, -7,6 % до 2019 року. 
Відвантаження метизної продукції збільшилася в натуральному вираженні на 6% (+ 4044 т): 
у тому числі 
" канати зменшення на 12% (- 1753 т), в тому числі роздрібні продажі - 390 т; 
" дріт - збільшення на 5%, у тому числі збільшення по високовуглецевому дроту + 9%, по 
низьковуглецевому дроту  +12%. Зниження легованого дроту - 47%;  
" пасма збільшення на 37%; 
" фібра на рівні минулого року.  
        Питома вага експорту в натуральному вираженні склала 50% від загального випуску метизної продукції, +5 % 
до минулому року. Значну частку склало відвантаження пасом на далеке зарубіжжя. 
        Аналіз ділової активності характеризується загальними показниками діяльності підприємств з наступними 
результатами: 
- на фоні зменшення у грошовому вираженні об'єму продажів сталося збільшення суми дебіторської 
заборгованості (за товари, роботи, послуги) до попереднього року (форма № 1, стр.1125 ) на 9,5 млн. грн та на 
01.01.2021 р. вона склала 100,6 млн. грн;  



- вартість запасів (форма № 1, стр.1100) збільшилася на 16,1 млн. грн і на 01.01.2021 р. склала 269,1 млн. 
грн; 
- сума кредиторської заборгованості (форма № 1, стр.1615) за товари, роботи і послуги збільшилася на 39,8 
млн. грн і на 01.01.2021 р. склала 174,7 млн. грн; 
- доля матеріальних витрат в загальному об'ємі операційних витрат на реалізовану продукцію за 12 місяців 
2020 року зменшилася і склала 68,6 % (за 12 місяців 2019 року було70,3%). При цьому абсолютне значення об'єму 
матеріальних витрат зменшилося на 199,7 млн. грн, або на 1,7 %, у зв'язку із зменшенням цін на сировину; 
- фактичний чистий прибуток за 2020 рік склав 116,8 млн. грн Для порівняння: величина прибутку в 2019 
році склала 148,4 млн. грн; 
- Зменшення заборгованості по кредитах підприємства за 2020 рік склало240,3 млн. грн, або 28,2%. У 
абсолютному значенні заборгованість по кредитах на 01.01.2021 р. склала 612248 тис.грн проти 852585 тис. грн на 
01.01.2020 р. 
        Аналіз даних по усій поточній дебіторській та кредиторській заборгованостям за рік показав, що дебіторська 
заборгованість у порівнянню зі станом на 01.01.2020 року зменшилася на 6,6 млн. грн (- 4,4%) і на 01.01.2021г. 
склала 142,3 млн.грн., кредиторська заборгованість збільшилася на 82,2 млн. грн (+ 33,1%) в порівнянні з початком 
року і на 01.01.2021г. склала 330,2 млн.грн. 
        Витрати на оплату праці разом з податками зменшилися на 51 млн. грн від минулого року і склали 375 млн. 
грн, і їх доля в операційних витратах зменшилася не значно з 20,1% (2019рік) до 19,96% (2020рік). Середньо 
облікова чисельність за рік працівників ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"  в порівнянні з 12 місяцями 2019 року 
зменшилася на 220 чолі склала1431 чол. Середній дохід одного працівника незначно збільшився за рік і склав 
17808грн. Заборгованість по зарплаті відсутня. 
Підприємство отримало фінансовий результат до оподаткування в розмірі 151,3 млн., що на 37,3 млн. менше 
попереднього року. Отриманий прибуток був використаний на подальший розвиток і модернізацію підприємства, 
ремонти та оновлення основного технологічного устаткування. Були освоєні капітальні інвестиції в матеріальні 
активи за 2020 рік у розмірі 34,7 млн. грн. 
 
 



 

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 

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, 
що могло би  вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування 
кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, 
насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінових параметрів складових частин 
прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові 
результати прогнозованих операцій. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного 
прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату 
такої операції. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за 
роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані 
послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує  похідні фінансові інструменти в своїй 
операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, 
ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління 
кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. 
Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін 
курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які 
враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.  
Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових 
коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в 
основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. 
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність 
Товариства.  
Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість 
або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових 
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 
на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням i 
гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз 
строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків 
погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не 
залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення 
зобов'язань. 
Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, 
якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. 
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, 
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які 
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені 
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та 
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними i кредитоспроможними 
клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання 
кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується 
i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу 
фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному 
конкретному випадку. 
Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів 
до зниження реальних доходів основної маси підприємств та фізичних осіб, що послужило причиною наступного 
падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що 
скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Тенденція сниження вартості послуг досить важлива, проте 
мотивація для зменшення вартості робіт на підприємстві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в залучені 
додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати 
реалізацію інтересів  споживачів. 
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до 
ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Власний кодекс корпоративного управління на Товариствi відсутній. Товариство застосовує практику 
корпоративного управління  у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства . Забезпечує захист 
прав, законних інтересів учасників та рівне ставлення до всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному 
капіталі, якими вони володіють, та інших факторів, забезпечує рівноправний доступ усіх учасників до інформації 
Товариства 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає 



 

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  
 
власний кодекс корпоративного управління на Товаристві вiдсутнiй 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів Річні Позачергові 
  X 

Дата проведення 03.08.2020 
Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань порядку денного: 
1.  Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 
3.  Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на 
пiдписання вiдповiдних договорiв вiд iменi Товариства, а саме: 
-  щодо внесення змiн в укладений ранiше Кредитний договiр №04-365 вiд 28.09.2012 року (далi-
Кредитний договiр), мiж Товариством та  АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далi - "Банк"); 
-  щодо внесення змiн в укладенi ранiше Iпотечний договiр №10-366 вiд 02.10.2012 р., договiр застави 
товарiв в оборотi (переробцi) №10-367 вiд 02.10.2012 р., договiр застави майнових прав №10-392 вiд 
31.10.2012 р. та передачу в заставу Банку  майна Товариства 
-  щодо надання повноважень на пiдписання вiдповiдних договорiв вiд iменi Товариства з Банком. 
 
Загальнi збори скликанi Наглядової радою з власної iнiцiативи, вiдповiдно до частини п'ятої  ст.47 Закону 
України "Про акцiонернi товариства",  порядок денний, проекти рiшень з питань порядку денного 
затверджено рiшенням Наглядової ради. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi 
вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-3 було прийняте 
рiшення "ЗА". 
 

 
 

Вид загальних зборів Річні Позачергові 
  X 

Дата проведення 30.11.2020 
Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань порядку денного: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 
3. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Надання повноважень на пiдписання Статуту у 
новiй редакцiї. 
4. Затвердження Положень про Наглядову раду, Генерального директора, Фiнансового директора у новiй 
редакцiї. 
5. Припинення повноважень дiючого складу (голови та членiв) Наглядової ради. 
6. Обрання членiв Наглядової ради. 
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2018 р. та їх розмiр. 
 
Загальнi збори скликанi Наглядової радою з власної iнiцiативи, вiдповiдно до частини п'ятої  ст.47 Закону 
України "Про акцiонернi товариства",  порядок денний, проекти рiшень з питань порядку денного 
затверджено рiшенням Наглядової ради. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi 
вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-5, 7-8 було 
прийняте рiшення "ЗА". По питанню порядку денного №6 обрано членами Наглядової ради наступних 
осiб: Немировський Володимир Леонiдович, Немировський Давид Володимирович, Дубович Вiталiй 
Анатолiйович, Лiрон Едерi. 
 

 
 
 



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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   
Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше   
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій   X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                           X 
Підняттям рук                                             X 
Інше Бюлетенями (не таємне голосування) 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X   
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на 

пiдписання вiдповiдних договорiв вiд iменi Товариства 
 
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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : збори не 
скликались 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
позачергові  збори проведені 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Немировський Володимир Леонiдович    X інформація не надається, у зв'язку з тим, що 
розкриття цієї інформації не є обов'язковим для 

приватного акціонерного товариства 
Немировський Давид Володимирович  X інформація не надається, у зв'язку з тим, що 

розкриття цієї інформації не є обов'язковим для 
приватного акціонерного товариства 

Дубович Вiталiй Анатолiйович  X інформація не надається, у зв'язку з тим, що 
розкриття цієї інформації не є обов'язковим для 

приватного акціонерного товариства 
Едерi Лiрон  X інформація не надається, у зв'язку з тим, що 

розкриття цієї інформації не є обов'язковим для 
приватного акціонерного товариства 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

ТАК, у 2020 р. було здійснено 41 засідання Наглядової ради ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР" . Рішення, які 
приймались  стосуються подовження повноважень генерального директора, погодження отримання та надання 
фінансової допомоги, щодо спеціфіки діяльності філій, продажу основних засобів та їх списання, прийняття 
стабілізаційної програми в звязку з епідемією у світі, підтвердження повноважень генерального директора на 
відкриття рахунків в АТ "Державний ощадний банк України", на купівлю нерухомості, скликання позачергових 
зборів акціонерів та прийняття інших організаційних рішень щодо проведення зборів, затвердження змін штатного 
розпису підприємства, засідань Наглядової ради. 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного 
акціонерного товариства 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 
З питань аудиту   X   
З питань призначень                      X   
З винагород   X   

Інші (запишіть)                                        Комітети в складі наглядової ради  
відсутні   

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
Комітети в складі наглядової ради  відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Комітети в складі наглядової ради  відсутні 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для 
приватного акціонерного товариства 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 
Відсутність конфлікту інтересів                           X 
Граничний вік                                             X 
Відсутні будь-які вимоги                                X   
Інше (запишіть)                                                                            
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 



 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                           X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена    X 

Інше (запишіть)                                                                            
 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                       
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор - Лавриненко Сергiй 
Геннадiйович 

Генеральний директор здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства, окрім тих, рішення по яких мають бути 

прийняті, оформлені спільно з фінансовим директором. 
Рішення Генерального директора оформляються відповідними 

наказами або розпорядженнями та є обов'язковими для 
виконання усіма працівниками Товариства. 

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності 
Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних 

зборів, Наглядової ради, фінансового директора. 
Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені 

Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства 
перед третіми особами,  видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 
Товариства. Вчинення правочинів здійснюється тільки спільно з 

фінансовим директором. 
Генеральний директор має наступні повноваження:  

- забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового 
розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує 
колективний договір з трудовим колективом або його 

уповноваженим органом, та організовує його виконання;  
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;  

- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них 
заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрішніх документів 
Товариства;  

- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає 
від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з 
членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та 

Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;  
- призначає на посаду та звільнює керівників філій та 

представництв Товариства та їх заступників, які були погоджені 
Наглядовою радою; 

- контролює додержання вимог законодавства працівниками 
Товариства;  

- визначає умови праці і умови оплати праці  осіб, які працюють 
на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів 
(окрім випадків, коли затвердження окремих цивільно - правових 

договорів є повноваженням інших органів Товариства); 
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у 
відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір 

добових понад установлений законом розмір, встановлює 
обмеження щодо граничних витрат на відрядження;  
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, 

переведення, переміщення, звільнення працівників (крім 
випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, 

інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про 
притягнення працівників до матеріальної відповідальності;  

- затверджує номенклатуру Товариства;  
- керує всіма структурними підрозділами Товариства, крім тих, 
які віднесені під керівництво фінансового директора. Призначає 
та звільняє самостійно без погодження всх співробітників цих 

підрозділів, крім керівників, призначення та звільнення яких має 
бути погоджено Наглядовою радою. 

- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження 
щодо яких делеговані йому іншими органами Товариства та/або 

необхідні для досягнення статутних цілей, згідно з 
законодавством України, цим Статутом та внутрішніми 

документами Товариства 
Генеральний директор вправі делегувати надані йому 

повноваження іншій особі, що оформлюється відповідною 
довіреністю, наказом, за винятком обмежень, встановлених цим 

Статутом. 



 

Фінансовий директор - 

Рішення фінансового директора відповідно до його компетенції 
оформлюється наказами.  

Фінансовий директор керує наступними сферами діяльності 
Товариства : 

- облік фінансової діяльності підприємства, 
- здійснення банківських, страхових та фінансових операцій, 

- планово - економічною діяльністю, 
- бухгалтерський та податковий облік на підприємстві, 

- робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю 
Товариства; 

- розвиток та поліпшення діяльності Товариства. 
Для керування зазначеними сферами діяльності Товариства під 

його керівництвом знаходяться наступні підрозділи : 
- фінансовий відділ; 

- планово - економічний відділ; 
- бухгалтерія; 

- відділ розвитку. 
 Призначення та звільнення співробітників цих 

підрозділів здійснюється виключно за пропозицією фінансового 
директора. Призначення та звільнення керівників цих підрозділів 

має бути погоджено з Наглядовою радою. 
 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватного акціонерного товариства 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватного акціонерного товариства 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, 
функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею 
рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, 
структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи 
інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного 
з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні 
повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому 
комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності 
проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання 
наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватних акціонерних товариств.  
 
Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого 
органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки 
виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, 
включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: 
діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та 
ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватних акціонерних товариств. 
 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури 
контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах 
можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської 
політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне 
виявлення помилок,  дотримання точності i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовірної 
фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності Товариства 
здiйснює Ревiзор. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів 
фінансової звітності  на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних 
коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються 
застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього 
контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагальнювало в собі всі заходи  контролю, які здійснюються в 
процесі господарської діяльності та  підходи управлінського персоналу до управління ризиками   на  Товаристві 
відсутнє. 
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у 
залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів 
Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від 
операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо 
для своєчасного погашення зобов'язань. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які 
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені 
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та 
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на 
внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають 
співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає формальному 
затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про 
клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку. 
Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до 
ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
Управлiння ризиками пiдприємства грунтується на визначених принципах, основними з яких є: 
 - Створення цiнностi - ресурси, витраченi для зниження ризикiв повиннi бути меншими, нiж наслiдки 
бездiяльностi або вигода повинна перевищувати витрати  
- Бути невiд'ємною частиною органiзацiйних процесiв  
- Бути частиною процесу прийняття рiшень  
- Безпосередньо стосуватися невизначеностi i припущень  
- Бути систематичним i структурованим  
- Грунтуватися на найкращiй наявнiй iнформацiї  
- Бути адаптивним  
- Приймати до уваги людськi фактори  
- Бути прозорим i всеосяжним  
- Бути динамiчним, повторюваним i реагувати на змiни  
- Бути здатним до постiйного полiпшення i вдо сконалення  
- Бути постiйно або перiодично оцiнюваним 
 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
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? 
 Загальні Наглядова Виконавчий Не належить до 



збори 
акціонерів 

рада орган компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 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 порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                          
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 



імені учасників 
фондового ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Ні Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Ні Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Ні Ні Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    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   
Інше (зазначити)                                          
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила 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 та більше 10 
відсотками голосуючих акцій   X 

Інше (запишіть)                                          
 



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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Немировський Давід Володимирович 3727907093 50 
2 Міхаленко Антон 2852121375 23.7 
3 Едері Лірон 2750122876 23.1 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Генеральний директор, Фінансовий директор, Ревізор, Головний 
бухгалтер. Виплати у 2020р. провідному управлінському персоналу - виключно заробітна плата. Інших 
компенсацій і виплат не передбачено. Протягом 2020 року управлінському персоналу нараховується і виплачується 
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці та вчасно. Винагороди або компенсації, які 
мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідають до Чинному законодавству та 
встановленої системи оплати праці. 
Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради: 
- Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради 
повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. 
- Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості 4(чотири) члени строком на 3 (три) роки. У 
Товаристві обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва акціонерів. А саме кожний 
акціонер \ група акціонерів Товариства, які мають у своєї власності 23% та більше відсотків акцій з загальної 
кількості має право особисто увійти до складу Наглядової ради або запропонувати одного кандидата - 
представника до складу Наглядової ради. Акціонер, який володіє більше 23 відсотками акцій від загальної 
кількості, має право запропонувати додатково по одному кандидату - представнику за кожні наступні 23 відсотка. 
Якщо не всі акціонери скористаються правом та не запропонують кандидатів до Наглядової ради, в результаті буде 
запропоновано кількість кандидатів не достатня для прийняття рішень Наглядовою радою (відповідно до пункту 
9.9. цього Статуту) - то будь який з акціонерів має право запропонувати  додаткові кандидатури, в кількості 
необхідної для правомочності рішень Наглядової ради.  
- Сформований склад кандидатів який не має перевищувати максимальної кількості Наглядової ради, 
передбачений Статутом - затверджується спільним голосуванням, якщо за запропонований склад проголосують 
100 відсотків голосів акціонерів,  зареєстрованих на зборах голосів. 
Голосування відбувається за принципом "одна акція - один голос". Обраними членами Наглядової ради 
вважаються кандидати, які входять до запропонованого складу Наглядової ради відповідно до порядку 
передбаченому цим Статутом. 
- Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Акціонер має право в 
будь-який час замінити свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, 
письмово повідомивши про це Товариство шляхом надання рекомендованого листа Голові наглядової ради 
Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити 
інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по 
батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). 
У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 
припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством 
письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради 
простою більшістю голосів. 
Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, 
відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, 
скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник. 
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 
припиняються: 
 - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;  
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я або в зв'язку із обмеженнями, 
встановленими чинним законодавством; 
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 
представником цього акціонера. 
          У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить половину, або менш половини її 
складу, Товариство протягом трьох місяців зобов'язано скликати позачергові Загальні збори для обрання всього 
складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати 
рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.  
          У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання 
додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради. 
 
Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень  Генерального директора: 
Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. В разі, якщо до спливу вказаного 
строку, Генеральний директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудові відносини з 
Товариством припиняються в останній день трирічного строку, на який його було обрано. 
Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:  
- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень(звільнення) у строк, визначений трудовим 
законодавством України;  
- смерті Генерального директора, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в 
разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість 
виконання обов'язків Генерального директора;  



- прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора з 
одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора,  або особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження;  
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним 
директором. 
 
Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень  Фінансового директора: 
Фінансовий директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. В разі, якщо до спливу вказаного 
строку, фінансовий директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудові відносини з 
Товариством припиняються в останній день трирічного строку, на який його було обрано. 
- Повноваження фінансового директора припиняються достроково у разі:  
- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень(звільнення) у строк, визначений трудовим 
законодавством України;  
- смерті фінансового директора, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в 
разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість 
виконання обов'язків фінансового директора;  
- прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень фінансового директора з 
одночасним прийняттям рішення про призначення нового фінансового директора,  або особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження;  
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та фінансовим 
директором. 
 
Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Ревізора: 
Ревізор обирається Загальним зборам та діє відповідно до умов укладеного з ним цивільно-правового або 
трудового договору.  
Обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів, що 
зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з 
цього питання. В разі, якщо до спливу вказаного строку, Ревізор не буде переобраний на новий строк, його 
повноваження та цивільно-правові або трудові відносини з Товариством припиняються в останній день трирічного 
строку, на який його було обрано. 
Ревізором не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у 
разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної 
дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та 
мети формування такої лічильної комісії. 
Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору 
припиняються: 
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; 
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;  
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
 
- Головний бухгалтер призначається та звільняється здійснюється виключно за пропозицією фінансового 
директора. Призначення та звільнення  має бути погоджено з Наглядовою радою.  
 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства: 
 
До повноважень членів Наглядової ради належить:  
 Наглядова рада має повноваження передбачені законом та цим Статутом. Наглядова рада має право отримувати 
будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради 
Генерального директора, фінансового директора та Ревізора для їх заслуховування та надання пояснень.  
До виключної компетенції Наглядової ради належить:  
- розробка та затвердження планів стратегічного розвитку, річного бюджету та бізнес-планів Товариства 
відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за 
їх реалізацією;  
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у 
встановлених цим Статутом та законом випадках;  
-  представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з 
питань удосконалення діяльності Товариства;  
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, 
передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
-  прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством облігацій та деривативів. Зазначене рішення 
приймається за умови, що за нього проголосували усі члени Наглядової ради Товариства  
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, деривативів;  
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  
-  обрання та припинення повноважень Генерального директора, фінансового директора;  
- відсторонення Генерального директора, фінансового директора від виконання повноважень і призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, фінансового директора;  
- затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, фінансовим 
директором, в тому числі встановлення розміру його винагороди;  
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора, фінансового директора згідно з 
чинним законодавством України;  
- обрання та припинення повноважень членів органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до 
виключної компетенції Загальних зборів;  
- обрання голови, секретаря Загальних зборів та Реєстраційної комісії;  
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  встановлення розміру 
оплати його  послуг, створення,  у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;  
- призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження 
Положення про корпоративного секретаря Товариства;  
- затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України інших Положень, якими 
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;  
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та 
мають право на участь у Загальних зборах, а також переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та чинним 
законодавством 
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, 
перейменування, реорганізацію, перетворення, припинення інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж 
Генеральний директор, особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником 
(акціонером) якої є Товариство;  
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства;  
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 
(десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства. 
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань 
або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;  
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься 
з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та 
затвердження  умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття 
рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 
- надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою 
(особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;  
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства. 
-  прийняття рішень про отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, надання поруки, майнової 
поруки (за виключенням позик працівникам). Визначення ліміту загальної суми позик для працівників, в межах 



якою генеральним директором самостійно приймається рішення про позику на суму до 50 000 гривень на одного 
працівника. 
Погодження позик працівникам Товариства - на суму, що перевищує 50 000 грн., або якщо загальна сума 
заборгованості такого працівника перед Товариством за виданими йому позиками (включаючи ту, щодо якої 
приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн, або при перевищенні затвердженого Наглядовою радою ліміту 
позик для працівників Товариства; 
- прийняття рішень про передання майна Товариства в заставу, іпотеку; 
- прийняття рішень про укладення договорів про спільну діяльність, просте товариство, лізинг, управління майном, 
ренту; 
- прийняття рішень про відчуження та\або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління 
корпоративних прав юридичних осіб, про розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді 
(капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких 
юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації, про вихід з юридичних осіб та про відмову від 
переважного права на придбання корпоративних прав в них; 
- прийняття рішень про створення, придбання, відчуження, припинення дочірніх підприємств, затвердження їх 
статутів; 
- прийняття рішень про відчуження та\або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління 
земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розпорядження ними; 
- прийняття рішень про укладання угод та вчинення інших правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та 
розпорядженням іншими основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, 
міни, доручення, комісії, оренди на строк вище 6 місяців), за умови, що їх балансова вартість та/чи ціна угоди, що 
підлягає укладенню перевищує 100 000 (сто тисяч грн.); 
- прийняття рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, представництв), затвердження 
положень про них; 
- прийняття рішення про видачу чи акцептування векселів у разі , якщо вартість векселя перевищує 50 000 грн., або 
загальна заборгованість Товариства перед держателем векселя перевищує 50 000 грн. 
- Прийняття рішення про поділ (виділ)  об'єктів нерухомості та земельних ділянок, що перебувають у власності 
Товариства 
- Погодження за клопотанням генерального директора рішень про списання з балансу Товариства основних засобів 
та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично 
зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у 
результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту перевищує 20 000 грн., або якщо  
загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню перевищує 500 000 грн. впродовж календарного року (але не 
перевищую 25% активів Товариства. При перевищенні - рішення має погоджуватись Загальними зборами 
акціонерів). 
- розглядає та затверджує щоквартальні звіти Генерального директора щодо підсумків господарської діяльності 
Товариства за відповідний період, річні та квартальні плани діяльності Товариства; 
- розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства; 
- розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Генерального директора, Фінансового директора, Ревізора та про фонди Товариства, які підлягають 
затвердженню Загальними зборами;  
- готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;  
- виступає ініціатором проведення Ревізором позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;  
- затверджує за поданням Генерального директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або 
становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;  
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - 
матеріальної ) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член 
Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про 
притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;  
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених 
Товариством;  
- розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;  
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; 
- затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на 
проведення позапланових цільових перевірок; 
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; 
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з 
внутрішнім аудитором), встновлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 
виплат; 
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його 
діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) 
корпоративного управління товариства; 
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання Загальних зборів акціонерами, які володіють 
більше 10% акцій Товариства; 
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного 
аудитору Товариства для прийняття рішення щодо нього; 
- затвердження штатного розпису Товариства та змін до нього; 
- затвердження структури управління Товариством; 



- погодження призначення та звільнення керівників наступних підрозділів за клопотанням генерального директора 
: всіх підрозділів окрім, тих які призначаються за клопотанням фінансового директора; 
- погодження призначення та звільнення керівників наступних підрозділів за клопотанням фінансового директора 
:бухгалтерії, фінансового відділу, планово - економічного відділу, відділу розвитку; 
- погодження розміру винагороди керівників підрозділів, які призначаються за погодженням Наглядової ради 
відповідно до пунктів 10.4.57 та 10.4.58 цього Статуту. 
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням 
Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
 Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, 
крім Загальних зборів.  
 
До повноважень Генерального директора належить:  
Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, окрім тих, рішення по яких мають 
бути прийняті, оформлені спільно з фінансовим директором. 
Рішення Генерального директора оформляються відповідними наказами або розпорядженнями та є обов'язковими 
для виконання усіма працівниками Товариства. 
Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних 
зборів, Наглядової ради, фінансового директора. 
Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси 
Товариства перед третіми особами,  видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства. Вчинення правочинів здійснюється тільки спільно з фінансовим директором. 
Генеральний директор має наступні повноваження:  
- забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує 
колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та організовує його виконання;  
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;  
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до 
чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;  
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові або трудові 
договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду 
Товариства порядку;  
- призначає на посаду та звільнює керівників філій та представництв Товариства та їх заступників, які були 
погоджені Наглядовою радою; 
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;  
- визначає умови праці і умови оплати праці  осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-
правових договорів (окрім випадків, коли затвердження окремих цивільно - правових договорів є повноваженням 
інших органів Товариства); 
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, 
визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на 
відрядження;  
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім 
випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи 
заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;  
- затверджує номенклатуру Товариства;  
- керує всіма структурними підрозділами Товариства, крім тих, які віднесені під керівництво фінансового 
директора. Призначає та звільняє самостійно без погодження всх співробітників цих підрозділів, крім керівників, 
призначення та звільнення яких має бути погоджено Наглядовою радою. 
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами 
Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей, згідно з законодавством України, цим Статутом та 
внутрішніми документами Товариства 
Генеральний директор вправі делегувати надані йому повноваження іншій особі, що оформлюється відповідною 
довіреністю, наказом, за винятком обмежень, встановлених цим Статутом. 
 
До повноважень Финансового директора належить:  
Фінансовий директор керує наступними сферами діяльності Товариства : 
- облік фінансової діяльності підприємства, 
- здійснення банківських, страхових та фінансових операцій, 
- планово - економічною діяльністю, 
- бухгалтерський та податковий облік на підприємстві, 
- робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю Товариства; 
- розвиток та поліпшення діяльності Товариства. 
Для керування зазначеними сферами діяльності Товариства під його керівництвом знаходяться наступні підрозділи 
: 
- фінансовий відділ; 
- планово - економічний відділ; 
- бухгалтерія; 
- відділ розвитку. 
 Призначення та звільнення співробітників цих підрозділів здійснюється виключно за пропозицією 
фінансового директора. Призначення та звільнення керівників цих підрозділів має бути погоджено з Наглядовою 
радою. 



 
Повноваження генерального та фінансового директорів на прийняття спільних рішень по таким питанням : 
- рішення про вчинення правочинів Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків балансової вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за винятком обмежень, 
встановлених цим Статутом. Правочини на суму, що перевищує 10 відсотків балансової вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності вчиняються за умови їх попереднього узгодження 
Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів; 
Укладення Генеральним директором та фінансовим директором договорів (угод) та вчинення інших правочинів, 
які відповідно до закону та/чи цього статуту укладаються (вчиняються) за рішенням Загальних зборів чи 
Наглядової ради, можливе лише після прийняття Загальними зборами чи Наглядовою радою відповідних рішень - 
такі договори та правочини, укладені (вчинені) до прийняття відповідних рішень Загальних зборів чи Наглядовою 
радою, є недійсними та не створюють правових наслідків для Товариства. 
- рішення стосовно вчинення правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням основними 
засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, 
доручення, комісії та оренди на строк до трьох років ), за умови що ціна правочину, що підлягає укладенню не 
перевищує 100 000 (сто тисяч грн.); 
- без попереднього погодження з іншими органами управління списують з балансу Товариства основні засоби та 
інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, 
пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті 
інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна 
вартість об'єктів, що підлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року. 
- виписують векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000 грн., 
при цьому загальна заборгованість перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50 000 грн. 
- вирішує питання про списання безнадійних активів; 
- надає позики працівникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання позики 
працівнику Товариства, загальна заборгованість якого перед Товариством за договорами позики включаючи ту, 
щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн. належить до компетенції Наглядової ради 
Товариства. Загальна сума виданих працівникам Товариства позик не може перевищувати ліміт, який 
встановлюється Наглядовою радою; 
- відкривають та закривають рахунки в банківських установах, розпоряджаються коштами на них. 
- Генеральний директор та фінансовий директор вправі спільним рішенням делегувати власні повноваження іншим 
особам (оформлюється спільним наказом, довіреністю та таке інше). 
 
Повноваження Ревізора:  
Ревізор для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання 
всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів 
за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх 
посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізор має право організовувати перевірку та підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.  
За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. За підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому 
міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за відповідний період, а 
також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства. Без 
висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. 
 
Повноваження Головного бухгалтера:  
Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі:  
- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi 
структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї 
компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами 
пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають 
рiшення керiвника пiдприємства; - вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню 
роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про 
притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про 
заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi 
виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у 
фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх 
структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших 
керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. 
 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
Звіт з управління  
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію у Звіті про управління, складеному ним за Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який містить іншу інформацію, окрім 
фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звіті про управління та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що 
зазначена в Звіті про управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація 
виглядає такою, що містить суттєве викривлення, або чи цей Звіт відповідає вимогам законодавства.  
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про управління, отриманої до дати звіту 
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити 
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхіднобуловключити до звіту. 
 
Думка 
Звіт про корпоративне управління підготовлено, і інформація в ньому розкрита, відповідно до вимог пункту 3 
статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та статті 12-2 Закону України "Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних 
зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб 
Товариства, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час 
аудиту фінансової звітності Товариства, і відповідають Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Немировський Давiд Володимирович 52165480 50.00009920373 52165480 0 

Мiхаленко Антон 24726389 23.70000051663 24726389 0 

Едерi Лiрон 24100404 23.10000005463 24100404 0 

Усього 100992273 96.800099774992 100992273 0 

 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками 
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за 

такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 
пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або акціонера 

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

власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 
1 13.07.2020 Немировський Володимир Леонідович  100.000 50.000 

Зміст інформації в описовій формі 
Дата отримання інформації 13.07.2020 р. 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, який належать голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим пороговому значенню пакета акцій: Немировський Володимир 

Леонідович. Дія та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження - 100.000% ; після відчуження права власності на пакет акцій - 50.000099%; підсумковий пакет 

голосуючих акцій - 52 165 480 шт. простих іменних акцій. 

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: зазначені особи відсутні. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 
2 13.07.2020 Міхаленко Антон  0.000 23.700 

Зміст інформації в описовій формі 
Дата отримання інформації 13.07.2020 р. 



Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, який належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Міхаленко Антон. 

Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття права власності на пакет акцій. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій - 0,00%, після набуття права власності на пакет акцій - 23.700%, 

підсумковий пакет голосуючих акцій - 24 726 389 шт. простих іменних акцій. 

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: зазначені особи відсутні. 

Додаток 7 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 
3 13.07.2020 Едері Лірон  0.000 23.100 

Зміст інформації в описовій формі 
Дата отримання інформації 13.07.2020 р. 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, який належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Едері Лірон. 

Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття права власності на пакет акцій. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій - 0,00%, після набуття права власності на пакет акцій - 23.100%, 

підсумковий пакет голосуючих акцій - 24 100 404 шт. простих іменних акцій. 

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: зазначені особи відсутні. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 
4 08.12.2020 Немировський Володимир Леонiдович  50.000 0.000 

Зміст інформації в описовій формі 
Дата отримання інформації 08.12.2020 р. 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим пороговому значенню пакета акцій: Немировський 



Володимир Леонiдович 

Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме відчуження 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження права власності на такий пакет акцій : Частка акціонера у загальної кількості голосуючих 

акцій змінилася з 50,0001% до 0.000%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 52165480 шт.простих іменних акцій до 0 шт. 

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує 

порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: 

розпорядження акціями здійснював самостійно. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня 

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає. 

 
5 08.12.2020 Немировський Давід Володимирович  0.000 50.000 

Зміст інформації в описовій формі 
Дата отримання інформації 08.12.2020 р. 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим пороговому значенню пакета акцій: Немировський Давід 
Володимирович 

Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме набуття. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій : Частка акціонера у загальної кількості голосуючих акцій 

змінилася з 0,0000% до 50,0001%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 0 шт.простих іменних акцій до 52165480 шт. 

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує 

порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: 



розпорядження акціями здійснює самостійно. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня 

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає. 
 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 104330753 26082688.25 

Кожна акція Товариства надає 
акціонеру - її власнику однакову 

сукупність прав, включаючи право:  
- брати участь в управлінні 

Товариством, в тому числі брати 
участь у Загальних зборах акціонерів 

Товариства та голосувати на них 
через своїх представників з усіх 

питань, які належать до компетенції 
Загальних зборів акціонерів 

Товариства, висувати представника 
для участі в органах Товариства, 

вносити свої пропозиції до порядку 
денного Загальних зборів акціонерів 

Товариства;  
- одержувати інформацію про 

діяльність Товариства.  На письмову 
вимогу акціонера Генеральний 

директор Товариства (або 
корпоративний секретар - у разі його 

призначення) зобов'язаний надати 
йому для ознайомлення копії 

документів, визначених Законом або 
внутрішніми положеннями 

Товариства. Виготовлення завірених 
копій зазначених документів 

здійснюється за рахунок акціонера 
Товариства. Акціонер зобов'язаний 

зберігати конфіденційність 
інформації, до якої він має доступ. 
Особливості доступу до інформації 

Товариства визначаються 
Наглядовою радою. 

Публічної пропозиції не надавалось, 
допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового 
реєстру не здійснювалось 



- вийти із Товариства шляхом 
відчуження належних йому акцій.  
- вимагати обов'язкового викупу 
Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та 
порядку, передбачених чинним 
законодавством України, цим 

Статутом та внутрішніми 
документами Товариства;  

- отримувати дивіденди у порядку, 
встановленому діючим 

законодавством та цим Статутом. 
- одержати, у разі ліквідації 

Товариства, частину його майна або 
вартості частини майна Товариства, 

пропорційну частці акціонера у 
статутному капіталі Товариства;  

- відчужувати (продавати, міняти, 
іншим чином передавати право 

власності) належні їм акції третім 
особам за умови відмови інших 

акціонерів Товариства від 
переважного права на придбання 
таких акцій чи не використання 
цього права відповідно до цього 

Статуту та \ або закону. 
- реалізовувати інші права, 

встановлені цим Статутом та 
законом.  

 

Примітки  

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.04.2014 36/1/2014 
Національна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000010789 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 104330753 26082688.25 100.000000000

000 

Опис 

Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не 
виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. 
Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту 
включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. 
мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо -  інформація відсутня у зв'язку з тим що в звiтному роцi Товариство цiннi 
папери не випускало, рiшення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось. 
 

 



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

Дата випуску Найменування органу, що 
зареєстрував випуск Вид цінних паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 
наклав обмеження 

Характеристика 
обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

23.04.2014 
Національна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку                                   

Акція проста 
бездокументарна іменна                                                        UA4000010789 Загальні збори акціонерів шляхом 

затвердження Статуту                                                                                

В Товаристві 
передбачене існування 

переважного права 
кожного акціонера на 

придбання акцій 
Товариства, що 

пропонуються їх 
власником до продажу 
третій особі. Порядок 

реалізації відповідного 
права визначається 

чинним законодавством 
та Статутом Товариства. 

безстрокове 

Опис 

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних 
йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством. 
Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих 
акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими 
акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 
Строк переважного права, не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, 
якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного 
права на купівлю акцій. 
Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 
встановленого законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам. 
Уступка переважного права, щодо купівлі акцій що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства, іншим особам не допускається. 
Переважне право акціонерів Товариства, щодо купівлі акцій що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства, не поширюється на випадки переходу 
права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 
 

23.04.2014 
Національна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку                                                                 

Акція проста 
бездокументарна іменна                                                                                      UA4000010789 Акціонерний банк "ПІМБ"                                                                                                      

Застава акцій в 
забезпечення кредиту 

ПрАТ "ВО 
до 2025 р. 



"СТАЛЬКАНАТ - 
СІЛУР" 

Опис Частина акцій знаходиться в заставі Акціонерного банку "ПУМБ" (частина яка складає 49,99% статутного капіталу) 

 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.04.2014 36/1/2014 UA4000010789 104330753 26082688.25 104330753 0 0 

Опис 
у звiтному перiодi вiдсутнi будь якi обмеження щодо голосуючих акцiй та права  голосу не передавались до iншої особи . Протягом звiтного року, при проведеннi 
загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента 
щодо голосуючих акцій 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 
звітному році 

 За результатами звітного періоду У звітному періоді 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 
Сума нарахованих 
дивідендів, грн.         

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн         

Сума  виплачених/ 
перерахованих дивідендів, 
грн 

    13100000   

Дата прийняття 
уповноваженим органом 
акціонерного товариства 
рішення про встановлення 
дати складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

д/н д/н 16.07.2019 д/н 

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

д/н д/н 01.08.2019 д/н 

Спосіб виплати дивідендів     безпосередньо 
акцiонерам   

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну 
дату 

        

Опис 

дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 
16.07.2019 р. (рiшення власника 100% акцiй) 
 дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:  01.08.2019 р. 
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 30 255 918,37 
грн.  
строк виплати дивiдендiв: до 16.01.2020 р. 
спосiб виплати дивiдендiв:  безпосередньо акцiонерам 
порядок виплати дивiдендiв:  на рахунок акцiонера 
Дата (дати) перерахування/ вiдправлення дивiдендiв безпосередньо акцiонерам iз зазначенням сум 
(грн) перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату:  15.01.20 - 3 631 000,00 грн. 
 
 
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 
29.11.2019 р. (рiшення власника 100% акцiй) 
 дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:  17.12.2019 р. 
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 15 649 612,95 
грн.  
строк виплати дивiдендiв: до 29.05.2020 р. 
спосiб виплати дивiдендiв:  безпосередньо акцiонерам 
порядок виплати дивiдендiв:  на рахунок акцiонера 
Дата (дати) перерахування/ вiдправлення дивiдендiв безпосередньо акцiонерам iз зазначенням сум 
(грн) перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату:  15.01.20 - 1 369 000,00 грн., 30.01.20 
- 1 000 000,00 грн., 04.02.20 - 500 000,00 грн., 16.03.20 - 4 000 000,00 грн. 26.11.20 - 1 000 000,00 грн. 
30.11.20 - 500 000,00 грн. 09.12.20 - 600 000,00 грн. 14.12.20 - 100 000,00 грн. 21.12.20 - 200 000,00 грн., 
23.12.20 - 200 000,00 грн. 
 

 



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 1306168.0
00 

1260449.0
00 0.000 0.000 1306168.0

00 
1260449.0

00 

- будівлі та споруди 572991.00
0 

557027.00
0 0.000 0.000 572991.00

0 
557027.00

0 

- машини та обладнання 647422.00
0 

619526.00
0 0.000 0.000 647422.00

0 
619526.00

0 
- транспортні засоби 17678.000 17592.000 0.000 0.000 17678.000 17592.000 

- земельні ділянки 51887.000 51887.000 0.000 0.000 51887.000 51887.000 

- інші 16190.000 14417.000 0.000 0.000 16190.000 14417.000 

2. Невиробничого призначення 12547.000 12108.000 0.000 0.000 12547.000 12108.000 

- будівлі та споруди 7876.000 7619.000 0.000 0.000 7876.000 7619.000 

- машини та обладнання 340.000 372.000 0.000 0.000 340.000 372.000 

- транспортні засоби 195.000 39.000 0.000 0.000 195.000 39.000 

- земельні ділянки 172.000 172.000 0.000 0.000 172.000 172.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 3964.000 3906.000 0.000 0.000 3964.000 3906.000 

Усього 1318715.0
00 

1272557.0
00 0.000 0.000 1318715.0

00 
1272557.0

00 
 
Пояснення :  Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): 
будівлі і споруди - 20 років, машини та  обладнання - 5 років, меблі та приладдя - 
4 роки,   офісне обладнання - 2-5 років, використання засобiв здiйснюється за їх 
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.  
 
Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2020 року - 3 868 364 
тис.грн., знос - 2 549 649 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 
1 427 336 тис.грн., знос - 846 469 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість 
2 279 439 тис.грн., знос - 1 631 677 тис.грн, транспортні засобі первісна вартість 
60 864 тис.грн., знос - 42 991 тис.грн., інші основні засоби  первісна вартість 
48666 тис.грн., знос - 28 512 тис.грн.,  
Ступінь зносу основних засобів на 01.01.20 - 65,91%.     
Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2021 року - 3 882 043 
тис.грн., знос - 2 609 486 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 
1 423 170 тис.грн., знос - 858 524 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість 
2 298 072 тис.грн., знос - 1 678 174 тис.грн, транспортні засобі первісна вартість 
58 204 тис.грн., знос - 40 573 тис.грн., інші основні засоби  первісна вартість 
50538 тис.грн., знос - 32 215 тис.грн 
Ступінь зносу основних засобів на 01.01.21 - 67,22%.     
В 2020 році надійшло на підприємство активів (придбано та реконструйовано) на суму 
34 674 тис.грн., будівлі та споруди - 2 138  тис.грн., машини та устаткування - 
21391 тис.грн., транспортні засоби - 8 828тис.грн., інші основні засоби 
2317тис.грн. 
У 2020 році реалізовано активів на суму - 8 738 тис. грн. у т.ч. ПДВ 1 433тис.грн.  
По реалізованим активам структура розподілилася наступним чином: машини, 
обладнення та інвентар та устаткування  - 47 тис.грн., транспортні засоби - 5733 
тис.грн. Залишкова вартість реалізованих у 2020р. основних засобів склала 5 780 
тис.грн. 
У 2020 році залишкова вартість ліквідованих активів склала - 5 295 тис. грн.  
По ліквідованим активам структура розподілилася наступним чином: будівлі та 
споруди 3 525 тис.грн,  машини та устаткування  1 674 тис.грн., інші основні 
засоби - 96 тис.грн 
Обмежень на використання майна Емiтента немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 772811 656050 

Статутний капітал (тис.грн.) 26083 26083 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 26083 26083 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(772811.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(26083.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 612248.00 Х Х 
АТ "ПУМБ" 28.09.2012 181756.00 0.010 25.06.2025 
ПАТ "Пiвденний" 30.01.2020 187400.00 16.030 28.01.2021 
PETARD INTERNATIONAL LP 20.04.2012 83065.00 2.000 30.12.2021 
PETARD INTERNATIONAL LP 15.10.2012 160027.00 2.000 30.12.2021 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 13516.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 316693.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 942457.00 Х Х 
Опис  
 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Канати 13 284        384189.00 27 13 455        592566.00 32 

2 Дріт 29 693        554420.00 38 29 651        678067.00 37 

3 Фібра 12 467        218528.00 15 12 466        261001.00 14 

4 Арматурна сталка 16 233        286008.00 20 16 222        318873.00 17 

5 Сітка              0.00 0 2            62.00 0 

6 Інша           3698.00 0           5578.00 0 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Основна сировина  71.00 
2 Допоміжні технологічні матеріали   4.00 
3 Газ і енерговитрати   6.00 
4 Зарплата на технологію з відрахуваннями   8.00 
5 Цехові витрати   9.00 
6 Загальновиробничі витрати   3.00 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ТЕКОМ" 



Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

14286247 

Місцезнаходження 65005 Одеська область  м. Одеса вул. Михайлівська,44 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

СТ № 253 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Держфінпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.06.2004 

Міжміський код та телефон (048) 798 -28-50 
Факс 798 -28-50 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Зі страховою компанією укладено договір щодо страхування предмету 

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

20971605 

Місцезнаходження 65082 Одеська область  м. Одеса пров. Маяковського 1, офіс 535 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0135 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (048)728-82-16 
Факс 726-97-59 
Вид діяльності аудиторська діяльність 
Опис Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору. 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

за ЄДРПОУ 26209430 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110100000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, 
ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН 

за КВЕД 25.93 

Середня кількість працівників  1431   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 65007 Одеська область м.Одеса вул.Водопровiдна, буд.16, т.(048) 
777-67-34 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 31092 20667 

первісна вартість 1001 115382 115465 
накопичена амортизація 1002 84290 94798 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 1318715 1272557 
первісна вартість 1011 3868364 3882043 
знос 1012 2549649 2609486 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 456 300 
Відстрочені податкові активи 1045 2688 173 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 1352951 1293697 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 253036 269113 

Виробничі запаси 1101 107747 169479 
Незавершене виробництво 1102 123806 86116 
Готова продукція 1103 20036 11695 
Товари 1104 1447 1823 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 91081 100596 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 32239 16902 

з бюджетом 1135 547 20409 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 5122 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19914 4389 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4786 3930 
Готівка 1166 7 12 
Рахунки в банках 1167 4777 3913 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- 288 



Інші оборотні активи 1190 9089 5931 
Усього за розділом II 1195 415814 421558 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 14 13 

Баланс 1300 1768779 1715268 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 26083 26083 

Капітал у дооцінках 1405 935809 898405 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -305842 -151677 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 656050 772811 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- 130162 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- 130162 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 581859 430492 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 270726 51594 

товари, роботи, послуги 1615 134932 174671 
розрахунками з бюджетом 1620 9894 13516 
у тому числі з податку на прибуток 1621 5197 9980 
розрахунками зі страхування 1625 3190 2934 
розрахунками з оплати праці 1630 14187 12742 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 17412 32999 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 18264 5164 

Поточні забезпечення 1660 12089 -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 50176 88183 
Усього за розділом IІІ 1695 1112729 812295 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 1768779 1715268 
 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Лавриненко Сергiй Геннадiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Гулаткан Оксана Михайлівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

за ЄДРПОУ 26209430 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 2146230 2323009 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1732322) (1900702) 

Валовий:   
     прибуток  2090 413908 422307 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 36703 37142 
Адміністративні витрати  2130 (69579) (108886) 
Витрати на збут 2150 (79365) (84025) 
Інші операційні витрати  2180 (59048) (56658) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 242619 209880 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 65677 37599 
Інші доходи  2240 61117 139712 
Фінансові витрати  2250 (61178) (105281) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (156944) (93322) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 151291 188588 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -34530 -40169 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 116761 148419 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 116761 148419 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1289054 1488804 
Витрати на оплату праці 2505 308828 351486 
Відрахування на соціальні заходи 2510 66139 74464 
Амортизація 2515 80332 61478 
Інші операційні витрати 2520 133682 142494 
Разом 2550 1878035 2118726 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 104330753 104330753 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 104330753 104330753 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 1.11914270 1.42258150 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 1.11914270 1.42258150 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- 0.93000000 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Лавриненко Сергiй Геннадiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Гулаткан Оксана Михайлівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

за ЄДРПОУ 26209430 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 2378823 2649062 

Повернення податків і зборів 3005 24155 25511 
у тому числі податку на додану вартість 3006 24155 25500 
Цільового фінансування 3010 3819 4147 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 32999 17412 
Надходження від повернення авансів 3020 683 1530 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 238 483 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 49 1161 
Надходження від операційної оренди 3040 324 398 
Інші надходження 3095 444033 474593 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1689757) (1899779) 

Праці 3105 (247568) (276487) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (66479) (74692) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (108129) (134673) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (27354) (48165) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (14629) (7661) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (66146) (78847) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (16902) (32239) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2676) (3444) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (1810) (5610) 
Інші витрачання 3190 (396272) (500351) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 355530 247022 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 8738 2923 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 5122 6840 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- 38000 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (30303) (47479) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -16443 284 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 1166912 1413173 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 1419454 1467410 
Сплату дивідендів 3355 (13100) (109277) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (47764) (85705) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (26985) (12013) 



Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -340391 -261232 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1304 -13926 
Залишок коштів на початок року 3405 4786 19098 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 448 -386 
Залишок коштів на кінець року 3415 3930 4786 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Лавриненко Сергiй Геннадiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Гулаткан Оксана Михайлiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ- СIЛУР" 

за ЄДРПОУ 26209430 

 
Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 26083 935809 -- -- -305842 -- -- 656050 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 26083 935809 -- -- -305842 -- -- 656050 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 116761 -- -- 116761 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -37404 -- -- 37404 -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -37404 -- -- 154165 -- -- 116761 
Залишок на кінець року 4300 26083 898405 -- -- -151677 -- -- 772811 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Лавриненко Сергiй Геннадiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Гулаткан Оксана Михайлiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

1. Iнформацiя про пiдприємство . 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" було 
створене рiшенням установчих зборiв шляхом перетворення Товариства з Обмеженою 
Вiдповiдальнiстю "Стальканат" 29.10.2003р. згiдно протоколу №1. 
Код ЄДРПОУ: 26209430. 
Мiсце знаходження: 65007, м.Одеса, вул. Водопровiдна, буд. 16. 
        Дата реєстрацiї: Зареєстровано Приморською райадмiнiстрацiєю Одеської 
мiської ради за №26303264Ю0021066 вiд 31 жовтня 2003 року. 
Основнi види дiяльностi: 
" 24.34 Холодне волочiння дроту; 
" 25.93 Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин (основний); 
" 43.29  Iншi будiвельно-монтажнi роботи; 
" 46.74 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним 
устаткуванням i приладдям до нього; 
" 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 
" 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 
технiчного консультування в цих сферах; 
" 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 
         Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур" є 
найбiльшим пiдприємством в Українi, що виробляє метизну продукцiю (канати, пасма, 
дрiт, фiбру, сiтку, стропи). На сьогоднi пiдприємство працює на базi Заводу 
"СТАЛЬКАНАТ", який був заснований в 1806 роцi.  ПрАТ "ВО" Стальканат-Силур " 
сертифiковано i успiшно проходить щорiчнi наглядовi аудити з боку мiжнародного 
органу з сертифiкацiї ТОВ" Бюро Верiтас Сертифiкейшн Україна "на дотримання вимог 
ISO 9001: 2015. 
        До складу пiдприємства входять наступнi фiлiї: 
- ХАРЦИЗЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" ЗАВОД "СIЛУР" 
Код ЄДРПОУ: 37169358 
Мiсцезнаходження ВП: 86700, Донецька обл., мiсто Харцизьк, ВУЛИЦЯ ФIЛАТОВА, буд. 
9; 
Згiдно з Розпорядженням КМ України вiд 07.11.2014 р. № 1085-р мiсто Харцизьк 
включено до перелiку населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади 
тимчасово не здiйснюють свої повноваження. 
- ФIЛIЯ "ДНIПРОЛIФТ" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"  
Код ЄДРПОУ: 38924312 
Мiсцезнаходження ВП: 50027, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, Дзержинський 
район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 71; 
- ФIЛIЯ "ОДЕСЛIФТ" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"  
Код ЄДРПОУ: 38924328 
Мiсцезнаходження ВП: 65003, Одеська обл., мiсто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 
ОТАМАНА ЧЕПIГИ, будинок 34. 
Предметом дiяльностi фiлiй лiфтовiй спрямованостi є : 
" ремонтно-будiвельнiроботи: 
" технiчнеобслуговуваннялiфтiв та диспетчерських систем; 
" ремонт пасажирських та вантажнихлiфтiв у житловомуфондi,                                 
соцiальнiйсферi, промислових, торгiвельних та iншихоб'єктах;  
" монтаж, замiна, модернiзацiялiфтiв та диспетчерських систем. 
        Для здiйснення господарської дiяльностi ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
отримано наступнi лiцензiї: 
- серiя "АЕ" за №523409 видана Державною фiскальною службою України на митну 
брокерську дiяльнiсть, вiд 09.10.2014,  рiшення №171, безстрокова; 
- серiя  "АЕ" за №638262 видана Мiнiстерством охорони здоров'я України на медичну 
практику зi строком дiї з 12.02.2015, безстрокова; 
  - серiя  "АЕ" за №299234 видана Державною службою України з контролю за 
наркотиками на придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв", зi 
строком дiї з 25.06.2015 по 25.06.2020; 
- серiя "43-Л" за №2013023109 видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю 
України на господарську дiяльнiсть з будiвництва об"єктiв IVi Vвiд 23.11.2015 зi 
строком дiї по 23.11.2020р. 
- серiяНКРЕКП № 1144видана НКРЕКП 21.06.2019р. на постачання електричної енергiї 
споживачу, вiд 21.06.2019р.,  безстрокова; 



-№15530414201900084 вiд 11.10.19 на право зберiгання пального в Приморському р-нi, 
вул. Водопровiдна, 16, видана Головним управлiнням ДПС в Одеськiй обл. зi строком 
дiї до 11.10.2024.; 
- ;№15530414201900085 вiд 11.10.19 на право зберiгання пального в Суворовському р-
нi, вул. Вапняна, 52-А, видана Головним управлiнням ДПС в Одеськiй обл. зi строком 
дiї до 11.10.2024 
- лiцензiя на право здiйснення господарськоЇ дiяльностi з обiгу наркотичних 
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (придбання, прекурсорiв (списку 2 
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"; 
зберiгання,;використання; знищення. Лiцензiйний реєстр, зi строком дiї з 
11.06.2020 по 11.06.2025р. 
Власниками пiдприємства є кiнцевi бенефiцiарнi власники згiдно реєстру   
акцiонерiв, що володiють 104 330 753 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
0,25 грн кожна. Зареєстрований уставний капiтал складає 26 082 688,25грн. 
АКЦIОНЕРИ - ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ. 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 13 041 370,00 
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - Немировський Давiд 
Володимирович,3727907093, Україна , 65014, Одеська обл., м. Одеса, провулок 
Сабанський, будинок4, крпус А, квартира 10. 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 6 181 597,25 
Кiнцевий бенефiцiарний власник - Мiхаленко Антон, 2852121375, Iзраiль. 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 6 025101,00 
Кiнцевий бенефiцiарний власник - Едерi Лiрон, 2750122876, Iзраiль. 
 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 834 620,00 
Кiнцевий бенефiцiарний власник - Дубович Вiталiй Анатолiйович, 2716811554, , 
Україна ,  Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вулиця Грицевця, будинок1, 
квартира57. 
 
2. Основнi положення облiкової полiтики. 
 
2.1. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
2.2. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була затверджена  до випуску керiвництвом 
Пiдприємства 26 березня 2021 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають 
права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 
 
2.3. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається рiк, тобто 
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року. 
 
 
2.4. Основа пiдготовки та подання iнформацiї. 
        При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Пiдприємство керується  МСБО 8 
"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання 
фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Дана фiнансова звiтнiсть є 
фiнансовою звiтнiстю загального призначення. Вiдповiдно до вказаних  МСФЗ  та МСБО 
Пiдприємство намагається забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть Пiдприємства мiстила 
високоякiсну iнформацiю. За всi попереднi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 
31 грудня 2018р., Пiдприємство формувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова 
звiтнiсть за рiк, що завершився  31 грудня 2020 року, є другою повною фiнансовою 
звiтнiстю Пiдприємства пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Датою переходу 
Пiдприємства на облiк за МСФЗ є 01 сiчня 2018 року. Фiнансова звiтнiсть складена в 
тисячах гривень, нацiональнiй валютi України. Всi значення закругленi до 
найближчої тисячi. 
       Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї за 2020рiк включає: 
- Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2020р. 
- Звiт про сукупний дохiд за 2020р. 
- Звiт про власний капiтал за 2020р. 
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020р.. 
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих 
облiкових полiтик та iншi пояснення. 
        Пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто 
здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. У разi якщо 
Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде 
реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на 
основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його 



будуть розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Компанiя подає фiнансову 
звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. 
Компанiя розкриває  порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх 
сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає вiдповiднi 
примiтки. Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд 
пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в 
українськiй гривнi округленiй до тисячi. 
 
Звiт про фiнансовий стан Пiдприємства  включає такi статтi: 
- Нематерiальнi активи; 
- Основнi засоби; 
- Iнвестицiйна нерухомiсть; 
- Довгостроковi бiологiчнi активи; 
- Фiнансовi iнвестицiї; 
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть; 
- Вiдстроченi податковi активи; 
- Запаси; 
- Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; 
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть; 
- Грошi та їх еквiваленти; 
- Iншi оборотнi активи; 
- Необоротнi  активи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, та активи, 
включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, 
вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена 
дiяльнiсть"; 
- Зареєстрований  капiтал та резерви, що вiдносяться до власникiв 
материнського пiдприємства; 
- Капiтал у дооцiнках; 
- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток); 
- Процентнi кредити та iншi  запозичення; 
- Кредиторська заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги; 
- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток; 
- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як 
визначено МСБО 12 "Податки на прибуток";  
- Зобов'язання з виплат працiвникам; 
- Аванси отриманi; 
- Заборгованiсть за розрахунками з учасниками; 
- Забезпечення; 
- Iншi поточнi зобов'язання. 
 
Звiт про сукупний дохiдПiдприємства  включає такi статтi: 
- Дохiд вiд реалiзацiї; 
- Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 
- Iншi операцiйнi доходи; 
- Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут; 
- Iншi операцiйнi витрати; 
- Iншi фiнансовi  та iншi доходи; 
-  Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових 
активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю; 
- Фiнансовi витрати; 
- Прибуток до оподаткування; 
- Податковi витрати; 
- Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування; 
- Чистий фiнансовий результат. 
        Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової 
звiтностi", розкриває iнформацiю про характер витрат. 
Звiт про  власнй капiталПiдприємства включає таку iнформацiю: 
- загальний сукупний прибуток (нерозподiлений прибуток та непокритий збиток) 
за перiод;  
- для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного 
застосування або ретроспективного перерахунку,  визнаного вiдповiдно до МСБО 8; 
- для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та 
на кiнець перiоду, окремо розкриваючи змiни в результатi: 
а) прибутку чи збитку; 
б) iншого сукупного прибутку; 
в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, 
показуючи окремо внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках 
власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю. 
Звiт  про рух грошових коштiв  Пiдприємства  надає  iнформацiю,    яка   дає  
користувачам     змогу   оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, 



його фiнансовiй         структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), 
а також здатнiсть впливати  на  суми  та  строки  грошових  потокiв  з  метою  
пристосування  до  змiнюваних  обставин  та  можливостей.  
У Примiтках до фiнансової звiтностi Пiдприємство розкриває: 
- iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi 
облiковi полiтики; 
- розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй 
звiтностi; 
- надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною 
для її розумiння. 
 2.5. Операцiйнi сегменти. 
Пiдприємство розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi 
до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 
Пiдприємство вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, 
який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв: 
- його вiдображений у звiтностi дохiд, такий як продажi зовнiшнiм клiєнтам, 
становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх 
операцiйних сегментiв; 
- абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 
10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми: 
а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових 
сегментiв 
б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв 
      - його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних 
сегментiв. 
Пiдприємство визначає за 2020 рiк два операцiйних сегмента - виробництво метизної 
продукцiї та дiяльнiсть пiдприємства з обслуговування та замiни лiфтового 
обладнання. 
 
  
2.6. Основнi засоби. 
         Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 
(IAS) 16 "Основнi засоби". 
       До основних засобiв належить майно, що використовується в процесi 
виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг протягом строку тривалiстю 
понад 12 мiсяцiв (обов'язкова умова) i первiсна вартiсть якого бiльше 6000,00грн. 
(необов'язкова умова). 
        З 01.07.2020р. (наказ №40А вiд 19.06.2020р.)затвержений вартiсний критерiй 
вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв в розмiрi понад 20000 грн. 
(без ПДВ) з метою використання в бухгалтерському та податковому облiку 
(обов'язкова умова). 
         З 01.07.2020р. (наказ №40А вiд 19.06.2020р.)об'єкти основних засобiв, якi 
використовуються бiльше одного року i вартiстю по 20 000 гривень включно 
враховуються в складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА). У момент 
передачi в експлуатацiю об'єктiв МНМА нараховується знос в розмiрi 100% i 
вiдноситься на операцiйнi витрати пiдприємства. 
Клас основних засобiв - це група основних засобiв, подiбних за своєю природою i 
характером використання в дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство видiлило такi 
класи основних засобiв (необоротних активiв): 
1. Земельнi дiлянки (101 рахунок). 
2. Будинки i споруди (103 рахунок). 
3. Машини та обладнання (104 рахунок). 
4. Транспортнi засоби (105 рахунок). 
6. Iнструменти, прилади та iнвентар (106 рахунок). 
7. Iншi основнi засоби (109 рахунок). 
8. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (1010 рахунок). 
9. Iнвентарна тара (1011 рахунок). 
10. Придбання (виготовлення) основних засобiв (1015 рахунок). 
Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в 
експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних 
засобiв на рухунку 1015. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю 
придбаного основного засобу вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї 
основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за моделлю 
справедливої вартостi. З цiєю метою вартiсть основних засобiв слiд враховувати за 
переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус 
накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд знецiнення. Пiдприємство може не 
частiше нiж один раз на рiк переоцiнювати групи однорiднихоб'єктiв основних 
засобiв до справедливої вартостi шляхом iндексацiї чи прямого перерахунку 
подокументально пiдтвердженим ринковими цiнами, якщо їх залишкова вартiсть значно 
(бiльш нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. 



          Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться 
лiнiйним методом з урахуванням мiнiмальних норм Податкового Кодексу України. 
Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв з метою нарахування амортизацiї 
прийняти рiвною "0". 
Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед 
складанням рiчної фiнансової звiтностi.  
 
2.7. Нематерiальнi активи. 
         Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до 
МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи". 
       До нематерiальних активiв належать об'єкти iнтелектуальної власностi 
(виключне право на результати iнтелектуальної дiяльностi), що належать на правi 
власностi iнтелектуальної дiяльностi (пiдтвердженi, в тому числi патентами, 
свiдоцтвами, iншими охоронними документами, договором поступки (придбання), 
товарним знаком), що використовуються у виробництвi продукцiї , при виконаннi 
робiт чи наданнi послуг або для управлiнських потреб суспiльства, що приносять 
економiчнi вигоди (доходи). 
 Пiдприємство видiлило такi класи нематерiальних активiв: 
1.Правило на використання майна (122 рахунок). 
2.Права на комерцiйнi позначення (123 рахунок). 
3. Права на об'єкти промислової власностi (124 рахунок). 
4.Авторскiе i сумiжнi з ними права (125 рахунок). 
5.Iншi нематерiальнi активи (127 рахунок). 
6.Придбання  (виготовлення) нематерiальних активiв (128 рахунок). 
        На 128 рахунку "Придбання (виготовлення) нематерiальних активiв" 
враховуються витрати на придбання нематерiальних активiв до моменту їх готовностi 
до експлуатацiї. 
        Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться лiнiйним способом, виходячи 
з термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуваний строк 
корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на 
облiк комiсiєю з прийому основних засобiв, нематерiальних активiв та МНМА в 
експлуатацiю виходячи з термiну використання подiбних нематерiальних активiв з 
урахуванням вимог Податкового Кодексу. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального 
активу з визначеним строком корисної експлуатацiї Пiдприємство приймає за нуль. 
Iнвентаризацiя нематерiальних активiв  проводиться раз на рiк обов'язково перед 
складанням рiчної фiнансової звiтностi. 
 
2.8. Iнвестицiї. 
Облiк капiтальних iнвестицiй, пов'язаних iз здiйсненням капiтального будiвництва, 
реконструкцiї, добудови, технiчного переозброєння, модернiзацiї здiйснюється 
вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби". 
       Пiдприємство в разi iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства облiковує такi 
iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". 
Пiдприємство припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, 
коли вона перестає суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство. 
Суттєвим впливом Пiдприємство вважає володiння 20% або бiльше вiдсотками прав 
голосу в об'єктi iнвестування.  
 
 
2.9. Запаси. 
         Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО (IAS) 2 
"Запаси". До запасiв вiдносяться: 
- Сировина i матерiали, що використовуються при виробництвi продукцiї i для 
управлiнських потреб; 
- Готова продукцiя; 
- Незавершене виробництво; 
- Товари, придбанi для продажу. 
         Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначати за собiвартiстю 
запасiв, а запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, - згiдно з МСБО 
(IAS) 2 "Запаси". 
        Собiвартiсть матерiальних цiнностей, отриманих пiдприємством безоплатно, 
визначається виходячи з їх чистої вартостi реалiзацiї на дату прийняття до 
бухгалтерського облiку. Фактична собiвартiсть матерiальних цiнностей, що 
залишаються вiд вибуття основних засобiв та iншого майна, визначається виходячи з 
встановленої облiкової вартостi на дату прийняття до бухгалтерського облiку. 
        При визначеннi розмiру матерiальних витрат при списаннi запасiв, 
використовуваних при виробництвi готової продукцiї (виконаннi робiт, наданнi 
послуг) застосовується метод 
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). При продажу покупних 
товарiв, матерiалiв i готової продукцiї оцiнка їх вибуття здiйснюється за методом 
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 



        Готова продукцiя i незавершене виробництво вiдображається в 
бухгалтерському облiку за фактичною виробничою собiвартiстю, що включає витрати, 
пов'язанi з використанням в процесi виробництва основних засобiв, сировини, 
матерiалiв, напiвфабрикатiв, палива, енерговитрат, заробiтної плати i нарахувань 
до соцiальних фондiв та iншi витрати на виробництво продукцiї. 
        Об'єкти облiку запасiв якi використовуються менше одного року i вартiстю 
до 1000 гривень враховуються в складi малоцiнних швидкозношуваних предметiв (МБП) 
на рахунку облiку 2092 "Iншi матерiали (МБП)". У момент передачi в експлуатацiю 
об'єктiв МБП їх вартiсть в розмiрi 100% вiдноситься на операцiйнi витрати 
пiдприємства. 
        У разi виробничої необхiдностi або за результатами рiчної iнвентаризацiї 
матерiально-виробничi запаси, на якi ринкова цiна в протягом року знизилася, або 
якi морально застарiли або частково втратили свою первiсну якiсть, на кiнець 
звiтного перiоду можуть бути переоцiненi до чистої вартостi реалiзацiї. 
 
 
2.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 
        Грошовi кошти Пiдприємства та їх еквiваленти включають кошти в банках i 
касi. 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Пiдприємства грошовi кошти та їх 
еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi 
представлення фiнансової звiтностi. 
 
 
2.11. Операцiї в iноземнiй валютi. 
        Облiк активiв i зобов'язань, вартiсть яких виражена в iноземнiй валютi, 
здiйснюється вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". 
        Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у 
валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням 
валютного курсу на початок дня, дати здiйснення операцiї (дати визнання активiв, 
зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). 
        Сума авансу (передоплати) в iноземнiй валютi, надана iншим особам у 
рахунок платежiв для придбання немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, 
нематерiальних активiв тощо) i отримання робiт i послуг, при включеннi до вартостi 
цих активiв (робiт, послуг) перераховується у валюту звiтностi iз застосуванням 
валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разi здiйснення авансових 
платежiв в iноземнiй валютi постачальниковi частинами та одержання частинами вiд 
постачальника немонетарних активiв (робiт, послуг) вартiсть отриманих активiв 
(робiт, послуг) визнається за сумою авансових платежiв iз застосуванням валютних 
курсiв, виходячи з послiдовностi здiйснення авансових платежiв. 
       Сума авансу (передоплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у 
рахунок платежiв для поставки готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i 
послуг, при включеннi до складу доходу звiтного перiоду перераховується у валюту 
звiтностi iз застосуванням валютного курсу на початок дня дати отримання авансу . 
У разi отримання вiд покупця авансових платежiв в iноземнiй валютi частинами та 
вiдвантаження частинами покупцевi немонетарних активiв (робiт, послуг) дохiд вiд 
реалiзацiї активiв (робiт, послуг) визнається за сумою авансових платежiв iз 
застосуванням валютних курсiв, виходячи з послiдовностi одержання авансових 
платежiв. 
        На кожну дату балансу: 
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням валютного 
курсу на кiнець дня дати балансу; 
б) немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування 
яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за 
валютним курсом на початок дня дати здiйснення операцiї (iсторичної собiвартостi); 
в) немонетарнi статтi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються 
за валютним курсом на початок дня дати визначення цiєї справедливої вартостi. 
 
 
2.12. Фiнансовi iнструменти. 
         Бухгалтерський облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно 
o МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"; 
o МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"; 
o МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; 
o МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 
        Фiнансовi iнвестицiї: 
акцiї та облiгацiї iнших органiзацiй; 
внески в статутнi капiтали iнших органiзацiй (в тому числi дочiрнiх товариств); 
борговi цiннi папери (облiгацiї, векселi); 
державнi та мунiципальнi цiннi папери та iншi фiнансовi вкладення. 



        Фiнансовi iнвестицiї приймаються до бухгалтерського облiку за первiсною 
(справедливою) вартiстю. Одиницею бухгалтерського облiку фiнансових iнвестицiй в 
залежностi вiд характеру, порядку набуття i використання є серiя або iнша 
однорiдна сукупнiсть фiнансових вкладень. 
        Первiсною вартiстю фiнансових iнвестицiй, придбаних за плату, визнається 
сума фактичних витрат Пiдприємства на їх придбання, за винятком вiдшкодовуваних 
податкiв у випадках, передбачених законодавством України про податки i збори. 
Первiсною вартiстю фiнансових iнвестицiй, внесених в рахунок внеску до статутного 
капiталу Пiдприємства, визнається їх грошова оцiнка, погоджена засновниками 
Товариства, якщо iнше не передбачено законодавством України. Первiсною вартiстю 
цiнних паперiв, отриманих Пiдприємством безоплатно, визнається: 
- обертаються на ринку цiнних паперiв - поточна ринкова вартiсть на дату 
прийняття до бухгалтерського облiку розрахована в установленому порядку 
органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв; 
- не обертаються на ринку цiнних паперiв - сума грошових коштiв, яка може бути 
отримана в результатi продажу отриманих цiнних паперiв на дату їх прийняття до 
бухгалтерського облiку. 
        Первiсною вартiстю фiнансових iнвестицiй, придбаних за договорами, якi 
передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається 
вартiсть активiв, виходячи з цiни, за якою у порiвнянних обставин зазвичай 
Пiдприємство визначає вартiсть аналогiчних активiв. 
        При неможливостi встановити вартiсть активiв, переданих чи якi пiдлягають 
передачi Пiдприємством, вартiсть фiнансових вкладень, отриманих Пiдприємством за 
договорами, якi передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, 
визначається виходячи з вартостi, вiдповiдно до якої порiвнянних обставин 
купуються аналогiчнi фiнансовi iнвестицiї.   Внески до статутних капiталiв 
стороннiх органiзацiй, зробленi майном (майновими правами) (крiм грошових коштiв), 
оцiнюються за балансовою вартiстю переданого майна. 
        Фiнансовi iнвестицiї пiдлягають вiдображенню в бухгалтерському облiку i в 
бухгалтерськiй звiтностi на звiтну дату за первiсною вартiстю. Перевiрка на 
знецiнення фiнансових вкладень проводиться раз на рiк за станом на 31 грудня 
звiтного року при наявностi ознак знецiнення. 
        Нарахування належного доходу (вiдсотка) за борговими цiнними паперами 
вiдображається у складi операцiйних доходiв в тих звiтних перiодах, в яких 
вiдбудеться надходження даних нарахувань. 
        Внески до статутних капiталiв iнших органiзацiй (за винятком акцiй 
акцiонерних товариств), наданi iншим органiзацiям позики, депозитнi вклади в 
кредитних органiзацiях, дебiторська заборгованiсть, придбана на пiдставi поступки 
права вимоги, оцiнюються за первiсною вартiстю кожної вибуваючої з наведених 
одиниць бухгалтерського облiку фiнансових вкладень. 
 
  
2.13. Класифiкацiя активiв поточна та непоточна. 
        Звичайний операцiйний цикл Пiдприємства дорiвнює одному мiсяцю i 
визнається як час мiж придбанням активiв для переробки  у готову продукцiю та 
реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. 
Актив  класифiкується як поточний, якщо: 
- Пiдприємство сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи 
спожити його у своєму звичайному операцiйному циклi; 
- Пiдприємство утримує актив в основному з метою продажу; 
- Пiдприємство сподiвається реалiзувати актив в середньому протягом дванадцяти 
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
- актив є грошовими коштами чи  еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає 
обмеження щодо їх використання. 
 Iншi активи  класифiкуються як непоточнi. 
 
 
 2.14. Виплати персоналу. 
        У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Пiдприємство визнає : 
- зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть 
сплаченi в майбутньому; 
- витрати,  якщо Пiдприємство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок 
послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам . 
Пiдприємство проводить такi виплати працiвникам: 
- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на 
соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, 
премiї та матерiальнi допомоги; 
- виплати при звiльненнi. 
Пiдприємство здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за 
ставками, що дiють згiдно законодавства, виходячи з нарахованої заробiтної плати. 



Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого 
вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 
 
 
2.15. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи . 
        Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому 
Пiдприємство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для 
врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, 
якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна 
достовiрно визначити.  
Пiдприємство визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi 
зобов'язання та умовнi активи". 
        Умовнi активи та зобов'язання визнаються Пiдприємством у вiдповiдностi до 
МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".  
        Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформация про нього 
розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використання. 
Умовними активами Пiдприємство визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок 
минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або 
не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю 
контролюються Пiдприємством. 
        Умовнi зобов'язання  не признається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, 
коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися 
за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 
Умовними зобов'язаннями  Пiдприємство визнає можливi зобов'язання , якi виникають 
внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як 
вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi 
не повнiстю контролюються Пiдприємством або це можуть бути iснуючi зобов'язання, 
якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є 
малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена. 
2.16. Оренда. 
        Пiдприємство проводить операцiї оренди, що передбачають угоди, згiдно з 
якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв за право 
користування активом протягом погодженого перiоду часу. Пiдприємство класифiкує 
операцiї з оренди як операцiйну оренду та фiнансову оренду. Облiк орендованого 
майна проводиться вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Залежно вiд умов 
договору оренда майна пiдроздiляється на короткострокову та довгострокову (бiльше 
365 днiв) оренду. Облiк довгострокової оренди проводиться на балансовому рахунку 
за вартiстю, визначеною вiдповiдно до передавального акту та договором оренди. 
        Оренда (лiзинг), за умовами якої до Пiдприємства переходять практично всi 
ризики i вигоди, якi випливають з права власностi, класифiкується як фiнансовий 
лiзинг. Об'єкти основних засобiв, придбанi в рамках фiнансового лiзингу, 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. 
2.17. Дохiд. 
        Облiк доходiв регулюється МСБО (IAS) 18 "Дохiд", вiдповiдно до якого 
доходи Пiдприємства подiляються на: 
- доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  
- iншi операцiйнi доходи; 
- фiнансовi доходи; 
- iншi доходи;  
- надзвичайнi доходи.  
        Доходи вiдображаються вiдповiдно до принципу нарахування на дату 
вiдвантаження продукцiї i товарiв, надання послуг, виконання робiт. Доходами вiд 
звичайних видiв дiяльностi є виручка вiд продажу продукцiї i товарiв, якi 
вiдображаються в облiку в момент вiдвантаження готової продукцiї або товарiв i 
надходження, пов'язанi з виконанням робiт, наданням послуг (далi - виручка), що 
вiдображаються в облiку на дату пiдписання акту виконаних робiт ( наданих послуг). 
        Виручка приймається до бухгалтерського облiку в сумi, обчисленої в 
грошовому вираженнi, виходячи з цiни, встановленої договором мiж Пiдприємством та 
покупцем (замовником) або користувачем активiв Пiдприємства. Якщо сума виручки вiд 
продажу продукцiї, виконання роботи, надання послуги не може бути визначена з умов 
договору, то вона приймається до бухгалтерського облiку в розмiрi визнаних у 
бухгалтерському облiку витрат з виготовлення цiєї продукцiї, виконання цiєї 
роботи, надання цiєї послуги, якi будуть в подальшому вiдшкодованi суспiльству. 
Величина надходження виручки за договорами, якi передбачають виконання зобов'язань 
(оплату) не грошовими коштами, приймається до бухгалтерського облiку за вартiстю 
товарiв (цiнностей), отриманi або пiдлягають отриманню Пiдприємством, але не нижче 
за ринкову цiну цих цiнностей. 
         Iншими операцiйними доходами є:  
- дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти; 
-  дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць;  
- отриманi штрафи, пенi, неустойки;  



  -      дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi та iншi доходи вiд 
операцiйної дiяльностi. 
        До складу фiнансових доходiв вiдносяться дивiденди, отриманi вiдсотки та 
iншi доходи, отриманi вiд фiнансових iнвестицiй. Iншими доходами є дохiд вiд 
реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць та iншi 
доходи, якi виникають в процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з 
операцiйною дiяльнiстю Пiдприємства. 
        Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених 
далi умов: 
- Пiдприємство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з 
власнiстю на товар; 
- за Пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу 
у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за 
проданими товарами: 
- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
- ймовiрно, що до Пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з 
операцiєю; 
- витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна 
достовiрно оцiнити. 
Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: 
- можна достовiрно оцiнити суму доходу; 
- є ймовiрнiсть надходження до Пiдприємства економiчних вигiд, пов'язаних з 
операцiєю; 
- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного 
перiоду; 
- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та 
витрати, необхiднi для її завершення. 
2.18. Витрати. 
        Облiк витрат регулюється "Концептуальними засадами фiнансової звiтностi" i 
вiдповiдними стандартами МСБО за напрямками, вiдповiдно до яких витрати Товариства 
подiляються на: 
-  собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 
-  адмiнiстративнi витрати; 
-  витрати на збут; 
-  iншi операцiйнi витрати; 
-  фiнансовi витрати; 
-  iншi витрати; 
-  надзвичайнi витрати . 
       Всi данi по витратах пiдприємства вiдображаються на рахунках 9 класу 
"Витрати дiяльностi". Витрати вiд звичайних видiв дiяльностi визнаються в тому 
звiтному перiодi, в якому мали мiсце, незалежно вiд фактичного закриття 
кредиторської заборгованостi. 
        Витрати визнаються в бухгалтерському облiку незалежно вiд намiру отримати 
виручку, операцiйнi або iншi доходи i вiд форми здiйснення витрат (грошової, 
натуральної та iншої). 
        У виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi 
матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; змiннi 
загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.  
         На рахунку 92 "Адмiнiстративнi витрати" узагальнюються витрати, 
спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Витрати на продаж, 
пов'язанi з реалiзацiєю готової продукцiї, товарiв i послуг узагальнюються на 
рахунку 93 "Витрати на збут".  
 
2.19. Податки на прибуток. 
Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий 
пiдхiд до податкiв на прибуток . Витрати з податку на прибуток складаються з 
поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у 
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату. 
       Поточний податок  - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до 
бюджету або вiдшкодувати з нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв 
поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на прибуток,  
показанi у складi операцiйних витрат. 
        Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових 
зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв збиткiв i тимчасових рiзниць, що 
виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для 
цiлей фiнансової звiтностi.  
 
2.20. Подiї пiсля звiтної дати. 
        У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Пiдприємство  
визначає  сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного 



перiоду до дати затвердження  фiнансової звiтностi до випуску. Пiдприємство 
визначає два типа подiй: 
- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї 
, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду); 
- подiї, якi свiдчать про умови,  що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, 
якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду). 
        Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Пiдприємство  коригує  
фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю 
про такi коригування. 
        Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, 
вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.  
2.21. Зв'язанi  сторони. 
         Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 24  "Розкриття iнформацiї про 
зв'язанi сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для 
привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, 
спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками 
заборгованостi. 
Зв'язаними особами Пiдприємство вважає фiзичних або юридичних осiб за такими 
ознаками: 
- фiзична особа, що контролює Пiдприємство - має суттєвий вплив або є членом 
провiдного управлiнського персоналу; 
- юридична особа, що контролює Пiдприємство - має суттєвий вплив або є членом 
провiдного управлiнського персоналу; 
- юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; 
- iнше, передбачене МСБО 24. 
3.  Новi стандарти, що набули чинностi з 1 сiчня 2020 року та змiни до стандартiв, 
що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2020 року i пiзнiше.  
    Товариство прийняло до застосування такi новi та переглянутi стандарти та 
тлумачення, а також поправки до них, якi викладенi державною мовою та офiцiйно 
оприлюдненi Мiнiстерством фiнансiв України та набули чинностi  для облiкових 
перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 01 сiчня 2020 року. 
Товариство не прийняло достроково будь який стандарт, iнтерпретацiї або поправки, 
якi були випущенi, але ще не вступили в силу. 
МСФЗ та правки до них Ефективна 
дата 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi 01.01.2020 
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 01.01.2020 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в 
облiкових оцiнках та помилки" -визначення поняття суттєвостi. 01.01.2020 
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", 
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", 
Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з 
застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 
"Страховi контракти". 01.01.2020 
 Реформа базової вiдсоткової ставки - змiни МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 
7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" 01.01.2020 
МСФЗ 16 "Оренда" 01.06.2020 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 01.01.2022 
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi.  
       Вступає в силу для звiтних перiодiв, що починаються з або пiсля 01.01.2020 
р.  
У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а 
також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, 
подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї 
iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати 
користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними 
ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть 
представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi 
суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання 
сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова  редакцiя КОФЗ передбачає двi 
форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi 
форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi 
фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну 
iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi.  
        У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким 
мається на увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та 
поняття зведеної звiтностi.  
       Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада 
МСФЗ бiльше не  розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр 
прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень 



або вiдтокiв. Замiсть цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до 
потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.  
        Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i 
поточна вартiсть (справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку 
вони надають. 
Змiни до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу". 
        Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз 
внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати 
вiддачу.  
        Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску 
i суттєвого процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах 
розвитку i ще не отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб 
пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним органiзований трудовий колектив.  
         Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах 
i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших 
доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших 
економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть 
учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i 
активи.  
        Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не 
вважатимуться бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових 
активiв сконцентрована в одному активi (або групi аналогiчних активiв). 
МСФЗ 3 є результатом спiльного проекту Ради з Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi та Ради зi стандартiв фiнансової звiтностi США. Тепер фiнансовi 
стандарти обох органiзацiї стали бiльш наближеними. 
Змiни до МСБО (IAS)1 та МСБО (IAS) 8. 
        Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та 
застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi 
ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ.  
        Iнформацiя є суттєвою, якщо об'рунтовано очiкується, що її пропуск, 
спотворення або затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв 
фiнансової звiтностi загального призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової 
звiтностi, що представляє фiнансову iнформацiю про звiтуючу компанiю 
        Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх 
стандартах МСФЗ. 
Змiни до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова 
звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi 
активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з 
застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 
"Страховi контракти". 
        У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словами 
"рiшення", а поняття користувачi звужено "основних користувачiв". 
Змiни МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття 
iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 
        Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що 
використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до 
похiдних iнструментiв. 
        Поправки змiнили вимоги до : 
- облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що контрольний показник 
процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi 
потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи; 
- обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа 
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; 
- не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи; 
- вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини 
хеджування. 
Змiни МСФЗ 16 "Оренда". 
        Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" внесено у зв'язку з пандемiєю i вони 
дозволяють не визнавати змiни в договорах внаслiдок коронавирусу їх модифiкацiєю. 
З 1 червня 2020 року орендарi можуть не перевiряти такi змiни на предмет 
вiдповiдностi визначенню модифiкацiї договору оренди. Досить зробити припущення, 
що це не модифiкацiя, i розкрити цей факт в примiтках. Це стосується всiх заходiв 
пiдтримки для орендарiв, якi впливають на оренднi платежi, i поширюється до червня 
2021 року, аби включити пiльги по орендi, наданi на рiк. Рада з МСФЗ вирiшила не 
надавати будь-яких додаткових пiльг орендодавцям, оскiльки вважає поточну ситуацiю 
для них не такою складною, як для орендарiв. 
Змiни МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 
        Поправки стосуються класифiкацiї зобов'язань на довгостроковi i поточнi та 
уточнень, що право на врегулювання зобов'язання повинно бути у органiзацiї на 
кiнець звiтного перiоду. В результатi правок пункт 69d МСБО 1 зараз звучить так: 



"Немає права на кiнець звiтного перiоду вiдстрочити врегулювання зобов'язання 
щонайменше на дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду". 
       Таким чином, Рада з МСФЗ ясно визначила, що якщо право на вiдстрочку 
погашення зобов'язання залежить вiд дотримання певних умов, то в органiзацiї є 
право вiдстрочити погашення зобов'язання, якщо на кiнець звiтного перiоду вона 
дотримується цих умов. I навiть якщо вiдразу пiсля закiнчення звiтного перiоду 
вона перестає дотримуватися цих умов, то вона може класифiкувати зобов'язання як 
довгострокове на кiнець звiтного перiоду, коли такi умови ще дотримувалася. Щоб 
визнати, що на кiнець звiтного перiоду у органiзацiї є право вiдстрочити 
врегулювання зобов'язання, вона повинна дотримуватися всiх необхiдних умов саме на 
кiнець звiтного перiоду, навiть якщо на цю дату кредитор не перевiряє їх 
дотримання. 
        В п.75а МСБО 1 ДОДАНО, що класифiкацiя зобов'язання в якостi 
короткострокового або довгострокового не залежить вiд того, чи скористається 
органiзацiя своїм правом на вiдстрочку погашення. 
        Для цiлей класифiкацiї зобов'язання (П.76А) в якостi короткострокового або 
довгострокового врегулюванням зобов'язання вважається передача контрагенту 
ресурсiв (грошей, товарiв, послуг, пайових iнструментiв власної емiсiї та iн.), 
яка призводить до погашення зобов'язання. 
        Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не мало 
iстотного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi Товариства та 
розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi. 
 
4. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 
  Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 
могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 
до принципiв безперервностi дiяльностi. 
        Пiдприємство вважає що за станом на 31 грудня 2020 року не iснує подiй, 
умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть 
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
        Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про можливiсть 
функцiонування Пiдприємства в майбутньому, яка передбачає реалiзацiю активiв i 
виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнському персоналу не 
вiдомо про будь-якi подiї або умови, якi можуть (окремо або разом) стати пiдставою 
для значних сумнiвiв у здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи. 
        За рiк, що закiнчився, Пiдприємство визнало прибуток  в сумi  116 761 тис. 
грн.  За попереднiй 2019 фiнансовий  рiк  Пiдприємство   визнало результатом  
своєї дiяльностi прибуток  в сумi    148 419 тис. грн.  Пiдприємство планує в 2021 
роцi  досягти позитивного фiнансового результату вище рiвня 2020 року. 
        Чистi активи Пiдприємства за станом на 31 грудня 2020 року визнанi в сумi 
772 811  тис. грн., за станом на 31 грудня 2019 року - в сумi 656 050 тис. грн., i 
розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Пiдприємства 
суми поточних i непоточних зобов'язань Пiдприємства.   Для порiвняння сума 
зареєстрованого капiталу за станом на 31 грудня 2020 року становить 26083 тис. 
грн.. Таким чином вартiсть чистих активiв перевищує розмiр акцiонерного капiталу i 
є показником для Пiдприємства вiрогiдностi  продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi.  
5. Основнi засоби i нематерiальнi активи. 
Залишкова вартiсть основних засобiв Пiдприємства, згiдно обраної моделi 
"справедливої вартостi", за станом на 31 грудня 2020 року визначена в сумi  1 272 
557 тис. грн. 
        Собiвартiсть придбання  -  3 882 043 тис. грн., накопичена а амортизацiя -  
2 609 486 тис. грн. 
        Залишкова вартiсть основних засобiв за станом на 31 грудня 2019 року 
визначена в сумi 1 318 715 тис. грн. 
        Собiвартiсть придбання  -  3 868 364 тис. грн., накопичена амортизацiя -  
2 549 649 тис. грн. 
 
Основнi засоби Пiдприємства згiдно класiв розподiляються в порiвняннi: 
 
Основнi засоби На 31.12.2020 року На 31.12.2019 року 
Земля та будiвлi 616 705 632 924 
Машини та обладнання 619 898 647 761 
Транспортнi засоби 17 631 17 875 
Меблi та приладдя 2 831 3 405 
Iншi основнi засоби 15 492 16 750 
Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання   



Всього 1 272 557 
1 318 715 
Пiдприємство придбало основнi засоби, тис. грн.: 
Основнi засоби Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2020 2019 
Земля та будiвлi 2 138 13 007 
Машини та обладнання1 21 391 47 781 
Транспортнi засоби 8 828 2 943 
Меблi та приладдя 231 1 742 
Iншi основнi засоби 2 086 4 506 
Всього 34 674 69 979 
 
В зв`язку з продажем та лiквiдацiєю за 2020 рiк вибуло основних засобiв з 
первiсною вартiстю на суму - 20 995 тис.грн.: 
 - Земля та будiвлi - 6 304 тис. грн.; 
 - Машини та обладнання - 2 733 тис. грн.; 
 - Транспортнi засоби - 11 489 тис. грн.; 
 - Меблi та приладдя -  113 тис. грн. 
 - Iншi основнi засоби - 356 тис. грн. 
В зв`язку з продажем та лiквiдацiєю за 2019 рiк вибуло основних засобiв з 
первiсною вартiстю на суму - 50 175 тис.грн.: 
 - Земля та будiвлi - 28 095 тис. грн.; 
 - Машини та обладнання - 13 673 тис. грн.; 
 - Транспортнi засоби - 7 669 тис. грн.; 
 - Меблi та приладдя -  508 тис. грн. 
 - Iншi основнi засоби - 230 тис. грн. 
        За звiтний перiод Пiдприємство нарахувало амортизацiї в сумi 69 742 тис. 
грн. 
        За 2019 рiк Пiдприємство нарахувало амортизацiї в сумi 53 017 тис. грн. 
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв Пiдприємства за станом на 31 грудня 2020 
року визначена в сумi 20 667 тис. грн. Первiсна вартiсть становить -115 465 тис. 
грн., амортизацiя - 94 798 тис. грн. 
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв Пiдприємства за станом на 31 грудня 2019 
року визначена в сумi 31 092 тис. грн. Первiсна вартiсть становить -115 382 тис. 
грн., амортизацiя - 84 290 тис. грн. 
За звiтний перiод Пiдприємство нарахувало амортизацiї в сумi  10 591 тис. грн. За 
2019 рiк Пiдприємство нарахувало амортизацiї в сумi 8 461 тис. грн. Первiсна 
вартiсть вибулих нематерiальних активiв в зв`язку з продажем та лiквiдацiєюза 
перiод 2020 року на суму 82 тис. грн., за перiод 2019 року на суму 2 тис. грн. 
Пiдприємство володiє всiма правами на свої основнi засоби i нематерiальнi активи. 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї числяться в складi основних засобiв та 
нематерiальних активiв. 
 
6. Запаси. 
        Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає у складi поточних 
активiв запаси в сумi 269 113 тис. грн.  
       Станом на 31 грудня 2019 року Пiдприємство визнає у складi поточних активiв 
запаси в сумi 253 036тис. грн.  
        Пiдприємство класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової 
полiтики та визначає на такi класи запасiв: 
Запаси Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2020 2019 
виробничi запаси 169 479 107 747 
незавершене виробництво 86 116 123 806 
готова продукцiя 11 695 20 036 
товари 1 823 1 447 
        При визначеннi розмiру матерiальних витрат при списаннi запасiв, 
використовуваних при виробництвi готової продукцiї (виконаннi робiт, наданнi 
послуг) застосовується метод 
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). При продажу покупних 
товарiв, матерiалiв i готової продукцiї оцiнка їх вибуття здiйснюється за методом 
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 
        Готова продукцiя i незавершене виробництво вiдображається в 
бухгалтерському облiку за фактичною виробничою собiвартiстю, що включає витрати, 
пов'язанi з використанням в процесi виробництва основних засобiв, сировини, 
матерiалiв, напiвфабрикатiв, палива, енерговитрат, заробiтної плати i нарахувань 
до соцiальних фондiв та iншi витрати на виробництво продукцiї. 
        Пiдприємство застосовує обранi облiковi полiтики до всiх запасiв, що 
визнанi в залишках на 31 грудня 2020 року. 



Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в 
якому визнається вiдповiдний дохiд.  За 2020 рiк Пiдприємство визнає  1 484 737 
тис. грн. запасiв, що визнанi витратами перiоду, за 2019 рiк  1 534 621 тис. грн.  
Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2020 2019 
виробничi запаси 8 076 16 366 
готова продукцiя 1 451 801 1 492 661 
товари 24 860 25 594 
 
7. Фiнансовi iнструменти. 
        Пiдприємство визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових 
iнструментiв у вiдповiдностi до  МСБО 32  "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 
"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", 
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Пiдприємство за 2020 рiк 
визнало  фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення 
фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання 
або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. 
Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає такi непоточнi фiнансовi активи:  
        Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає непоточнi фiнансовi 
активи, що представленнi  довгостроковою дебiторською заборгованiстю 
(довгострокова позичка працiвникам) у розмiрi 300 тис.грн.  
       Станом на 31 грудня 2019 року Пiдприємство визнає такi непоточнi фiнансовi 
активи:  
               Станом на 31 грудня 2019 року Пiдприємство визнає непоточнi 
фiнансовi активи, що представленнi  довгостроковою дебiторською заборгованiстю 
(довгострокова позичка працiвникам) у розмiрi 456 тис.грн.  
 
        Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає такi поточнi фiнансовi 
активи:  
        Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає поточну торговельну 
дебiторську заборгованiсть, котра виникла як контрактне право отримувати грошовi 
кошти  за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги в сумi  100 
596  тис. грн.: 
- торговельна дебiторська заборгованiсть, як контрактне право отримувати 
грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послугивiд 
вiтчизняних покупцiв в сумi 69 209 тис. грн.; 
- торговельна дебiторська заборгованiсть, як контрактне право отримувати 
грошовi кошти за реалiзовану продукцiю вiд iноземних покупцiв в сумi 31 387тис. 
грн. 
        Основнi дебiтори Пiдприємства станом на 31.12.2020 наведенi нижче. 
        Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги: 
SIKAAUSTRALIAPTYLTD, ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ", KERNs.r.o. та iншi на загальну 
суму 100 596 тис. грн.; 
        Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  за виданими авансами: 
JUTETEXTILEMILLSLIMITED, ТОВ "Д.ТРЕЙДIНГ", Company The Siam Industrial Wire Co., 
LTD  та iншi на загальну суму 16 902тис. грн.: 
       Та iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 
 ТОВ "ЛЕДДЕР", ДП "Марiупольський морський торговельний, ДП "IЗМ МТП" та iншi на 
загальну суму 4 677 тис. грн. 
        Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток на 
31.12.2020 року  в сумi 20 409  тис. грн. -  вiдшкодування податку на додану 
вартiсть Пiдприємства -20405тис. грн., аванс з  орендної плати за землю - 4 тис. 
грн.; на 31.12.2019року - аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на 
прибуток  в сумi 547 тис. грн. -   вiдшкодування податку на додану вартiсть 
Пiдприємства - 543 тис. грн., аванс з  орендної плати за землю - 4 тис. грн. 
       Станом на 31.12.19р. Пiдприємство має дебiторську заборгованiсть по 
вiдсотковому доходу по облiгацiям. Так заборгованiсть ПрАТ "Криворiзький сурiковий 
завод" склала 5 122 тис.грн. Станом на 31.12.20р. заборгованiсть по вiдсотковому 
доходу по облiгацiям вiдсутня. 
        Пiдприємство визнає станом на 31 грудня 2020року передоплати вiтчизняним 
постачальникам в сумi 7 668 тис. грн., закордонним - 9 234тис.грн.,   станом на 31 
грудня 2019 року передоплати вiтчизняним постачальникам складали 16 727тис. грн. 
закордонним - 15 512тис.грн. 
        Iнша  поточна  дебiторська  заборгованiсть  Пiдприємства складає на 31 
грудня 2020року 4 389 тис. грн.: 
- розрахунки з державними цiльовими фондами склали  - 701 тис. грн.; 
- iнша заборгованiсть - 3 688тис. грн. 
на 31 грудня 2019 року  - 19 914тис. грн.: 
- розрахунки з державними цiльовими фондами склали  -348 тис. грн.; 
- iнша заборгованiсть - 19 566 тис. грн. 



             До iнших оборотних активiв станом на 31.12.20р. вiднесено  податковi 
зобов'язання по отриманим авансам, а також неотриманi податковi накладнi - 5 926 
тис.грн. та грошовi документи у нацiональнiй валютi - 5 тис.грн.   
До iнших оборотних активiв станом на 31.12.19р. вiднесено  податковi зобов'язання 
по отриманим авансам, а також неотриманi податковi накладнi - 9078тис.грн. та 
грошовi документи у нацiональнiй валютi - 11 тис.грн.   
        Пiдприємство визнає за станом на 31 грудня 2020 року поточним фiнансовим 
активом грошовi кошти, що знаходяться на рахунках банкiвських установ та в касi 
Компанiї в сумi 3 930 тис. грн.: в нацiональнiй валютi - 3 689 тис. грн.,  в тому 
числi в касi - 12 тис. грн.; в iноземнiй валютi - 7 тис. EUR(241 тис.грн.). 
Станом на 31 грудня 2020 року грошовi кошти Пiдприємства зосередженi таким чином: 
- на поточному рахунку в банкуу нацiональнiй валютi - 3 670 тис. грн. ; 
- на поточному рахунку в банкуiноземнiй валютi - 6,9 тис. EUR ( 239 тис.грн.) 
- на iнших рахунках в банку у нацiональнiй валютi - 2 тис. грн. ; 
- на iнших рахунках в банку у iноземнiй валютi - 0,07 тис. EUR (2тис.грн.) 
- грошовi кошти в дорозi - 5 тис.грн. 
- в касi - 12 тис. грн. 
 Iншi оборотнi активи станом на 31.12.20р. склали 5 931тис.грн. До них вiднесено  
податковi зобов'язання по отриманим авансам, а також неотриманi податковi накладнi 
- 5926тис.грн. та грошовi документи у нацiональнiй валютi - 5 тис.грн.   
 Iншi оборотнi активи станом на 31.12.19р. склали 9 089тис.грн. До них вiднесено  
податковi зобов'язання по отриманим авансам, а також неотриманi податковi накладнi 
- 9078тис.грн. та грошовi документи у нацiональнiй валютi - 11 тис.грн.   
 
Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає поточним фiнансовим 
зобов'язанням торгiвельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання 
надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 174 671 тис. 
грн.: 
- торгiвельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати 
грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в 
сумi 118 715тис. грн.; 
- торговельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати 
грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги iноземним постачальникам в сумi 
55956 тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2019 року торговельна кредиторська заборгованiсть 
складала    134 932тис. грн.:, у т ч. вiтчизняним постачальникам в сумi 131 097 
тис. грн.; iноземним постачальникам в сумi 3 835 тис. грн. 
 Аванси отриманi вiд  покупцiв та замовникiв Пiдприємства станом на 31 грудня 2020 
року складають  32 999 тис. грн., у т.ч. вiтчизнянi покупцi(замовники) - 
21496тис.грн., iноземнi покупцi (замовники) - 11 503тис.грн. 
Аванси отриманi вiд  покупцiв та замовникiв Пiдприємства станом на 31 грудня 2019 
року складають  17 412 тис. грн., у т.ч. вiтчизнянi покупцi(замовники) - 11 
814тис.грн., iноземнi покупцi (замовники) - 5 598тис.грн. 
        Пiдприємство визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 
грудня 2020 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм 
податку на прибуток, в сумi 6 470тис. грн.: 
- по податку з доходiв фiзичних осiб - 2 822 тис. грн.; 
- по податку на землю - 273 тис. грн.; 
- по податку з власникiв транспортних засобiв -6 тис. грн.; 
- по податку на нерухоме майно - 152 тис. грн.; 
- по орендi землi -  16 тис. грн.; 
- по вiйськовому збору - 228 тис. грн.; 
- рентна плата - 16 тис.грн. 
- по екологiчному податку - 23 тис. грн.; 
- по обов'язковому соцiальному страхуванню - 2 934 тис. грн. 
        Поточна заборгованiсть по податку на прибуток   9 980 тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2019 року поточна заборгованiсть по податкам та iншим 
платежам, крiм податку на прибуток, складала 7 887 тис. грн., заборгованiсть з 
податку на прибуток 5 197 тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство визнає  поточними фiнансовими 
зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 12 742 тис. грн.  
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2020 року визнає в сумi 
88 183 тис. грн.: 
- складова розрахункiв з податку на додану вартiсть у вiдповiдностi до 
Податкового кодексу України в сумi 6 544 тис. грн.;  
- заборгованiсть по нарахованим процентам - 39 527 тис. грн.; 
- заборгованiсть  iншим  кредиторам - 42 112 тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2019 року Пiдприємство визнає  поточними фiнансовими 
зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 14 187 тис. грн.  
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2019 року визнає в сумi 
50 176 тис. грн.: 



- складова розрахункiв з податку на додану вартiсть у вiдповiдностi до 
Податкового кодексу України в сумi 7 143 тис. грн.;  
- заборгованiсть за пiдзвiтними коштами в сумi 5 тис. грн.; 
- заборгованiсть по нарахованим процентам - 42 116 тис. грн.; 
- заборгованiсть  iншим  кредиторам - 912 тис. грн. 
       Основнi кредитори Компанiї станом на 31.12.2020 р. наведенi нижче. Поточна 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: ПАТ "АрселорМiттал Кривий 
Рiг", ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", CZVEHAs.r.o.та iншi на загальну суму 174 671тис. грн. 
        Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: ТДВ 
"Хмельницькзалiзобетон", ДП ТОВ "ПУМФ "СТIЛВОК", ТОВ "Добвугiлляпром" та iншi на 
загальну суму 32 999 тис. грн. 
      Пiдприємство визнає, оцiнює  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв 
власного капiталу  у вiдповiдностi до МСФЗ  9  "Фiнансовi iнструменти" та МСБО 32  
"Фiнансовi iнструменти: подання" . 
Акцiонерний капiтал        
Акцiонерний капiтал Пiдприємство визнає в сумi 26 083 тис. грн. Акцiонерний 
капiтал  станом на 31 грудня 20209 року це  статутний капiтал  товариства, що 
становить  26 082 688,25 грн. i подiлено на  104330753  простих iменних акцiй 
вартiстю 0,25 грн.  Форма iснування акцiй  бездокументарна. Статутний капiтал 
товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю  за 
104330753  простих iменних акцiй  на   загальну суму 26 082 688,25 грн., що 
складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу. 
        Пiдприємство станом на 31 грудня 2020 року визнає нерозподiлений прибуток 
(непокритий збиток)  у сумi  (151 677) тис. грн. 
        Акцiонерний капiтал Пiдприємство визнає в сумi 26 083 тис. грн. 
Акцiонерний капiтал  станом на 31 грудня 2019 року це  статутний капiтал  
товариства, що становить  26 082 688,25 грн. i подiлено на  104330753  простих 
iменних акцiй вартiстю 0,25 грн.  Форма iснування акцiй  бездокументарна. 
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено 
повнiстю  за 104330753  простих iменних акцiй  на   загальну суму 26 082 688,25 
грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу. 
        Станом на 31 грудня 2019 року Пiдприємством створено поточне забезпечення 
на покриття можливих збиткiв по кредитному договору з АТ ПУМБ в сумi 12 089тис. 
грн. Пiдприємство станом на 31 грудня 2019 року визнає нерозподiлений прибуток 
(непокритий збиток)  у сумi  (305 842) тис. грн. 
У 2018 роцi ФОП Максименко Т.О. провела незалежну оцiнку майна ПрАТ "ВО 
"Стальканат-Сiлур" за результатами якої була проведена дооцiнка (переоцiнка) 
основних засобiв пiдприємства. В рядку 1405 балансу ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
вiдображена сума дооцiнки у сумi 898 405тис. грн. 
"Звiт про рух грошових коштiв" за результатами  2020 року складений з урахуванням 
вимог МСБО № 7. 
        Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який 
базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку 
щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у 
кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або 
зобов'язань. У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму 
чистого надходження або чистого видатку грошової маси у Пiдприємства за рiк у 
розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Цей документ 
характеризує здатнiсть Компанiї своєю дiяльнiстю генерувати притоки грошових 
коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та 
обсягiв їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного 
виду дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної  та фiнансової. 
        По Пiдприємству за 2020 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
- чисте надходження  грошових коштiв, тобто перевищення суми надходження  грошових 
коштiв над сумою їх видаткiв  у 2020 р.  складає 355 530тис. грн. 
        Чистий рух коштiв вiд  iнвестицiйної дiяльностi - чистий видаток  грошових 
коштiв, тобто перевищення суми видаткiв надходження грошових коштiв над сумою їх 
надходження  у 2020 р.  складає -16 443тис.грн. 
        Чистий рух коштiв вiд  фiнансової дiяльностi - чистий видаток грошових 
коштiв, тобто перевищення суми видаткiв надходження грошових коштiв над сумою їх 
надходження  у 2020 р.  складає  - 340 391тис. грн. 
        Пiдприємство визнає за станом на 31 грудня 2019 року поточним фiнансовим 
активом грошовi кошти, що знаходяться на рахунках банкiвських установ та в касi 
Компанiї в сумi 4 786 тис. грн.: в нацiональнiй валютi - 4 784 тис. грн., в тому 
числi в касi - 7 тис. грн.; в iноземнiй валютi - 0,07 тис. EUR(2 тис.грн.); 
Станом на 31 грудня 2019 року грошовi кошти Пiдприємства зосередженi таким чином: 
- на поточному рахунку в банку у нацiональнiй валютi - 4 771 тис. грн. ; 
- на iнших рахунках в банку у нацiональнiй валютi - 4 тис. грн. ; 
- на iнших рахунках в банку у iноземнiй валютi - 0,07 тис. EUR (2тис.грн.) 
- грошовi кошти в дорозi - 2 тис.грн. 
- в касi - 7 тис. грн. 



"Звiт про рух грошових коштiв" за результатами  2019 року складений з урахуванням 
вимог МСБО № 7. 
        Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який 
базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку 
щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у 
кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або 
зобов'язань. У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму 
чистого надходження або чистого видатку грошової маси у Пiдприємства за рiк у 
розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Цей документ 
характеризує здатнiсть Компанiї своєю дiяльнiстю генерувати притоки грошових 
коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та 
обсягiв їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного 
виду дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної  та фiнансової. 
        По Пiдприємству за 2019 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
- чисте надходження  грошових коштiв, тобто перевищення суми надходження  грошових 
коштiв над сумою їх видаткiв  у 2019 р.  складає 247 022  тис. грн. 
        Чистий рух коштiв вiд  iнвестицiйної дiяльностi - чисте надходження  
грошових коштiв, тобто перевищення суми надходження  грошових коштiв над сумою їх 
видаткiв  у 2019 р.  складає 284 тис.грн. 
         Чистий рух коштiв вiд  фiнансової дiяльностi - чистий видаток грошових 
коштiв, тобто перевищення суми видаткiв надходження грошових коштiв над сумою їх 
надходження  у 2019 р.  складає  - 261 232 тис. грн. 
 
8.Фiнансовi зобов'язання. 
        Станом на 31.12.2020р. довгостроковiкредитибанкiвстановлять 130 162 
тис.грн. та включають в себе: 
- АТ "ПУМБ"  - 130 162 тис.грн., у т.ч. заборгованiсть у iноземнiйвалютi 
- 1 168тис. EUR що у нацiональнiй валютi склало 40 565 тис.грн., сума 
дисконтування  склала (290)тис. EUR  (-10086) тис.грн. 
- 1 572тис. USD що у нацiональнiй валютi склало 44 457 тис.грн., сума 
дисконтування склала (391)тис. USD (-11049)тис.грн. 
 Заборгованiсть у нацiональнiй валютi склала 95 016тис.грн., сума дисконтування 
склала (28 741)тис.грн. 
 
        Станом на 31.12.2020р. було переведено заборгованостi з довгострокових 
кредитiв у поточну кредиторську заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням по 
наступним кредиторам: 
- АТ "ПУМБ"  у гривнi - 51 594 тис.грн.; 
      Загальна сума поточної заборгованостi по довгостроковим зобов'язаннями на 
31.12.20р. склала 51 594 тис.грн. 
      Станом на 31.12.2020р. короткостроковi кредити банкiв становлять суму 430492 
тис.грн. та включають в себе: 
- ПАТ "Пiвденний", м. Одеса - 187 400 тис.грн. 
- PETARD INTERNATIONAL LP - 243 092 тис.грн. 
Станом на 31.12.2020р. заборгованiсть по нарахованим процентам по 
довгостроковимзобов'язанням склала 39 465тис.грн. , заборгованiсть по нарахованим 
процентам по короткостроковим кредитам банкiвсклала  62 тис.грн. 
Процентинараховуються та виплачуються своєчасно у термiни,якiоговоренi у договорах 
кредитування. 
         Станом на 31.12.2019р. було переведено заборгованостi з довгострокових 
кредитiв у поточну кредиторську заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням по    
- АТ "ПУМБ"  - 237 800тис.грн 
        Також у поточнiй заборгованостi по довгостроковим зобов'язанням знайшла 
своє вiдображення й заборгованiсть  
- по договору фiнансового лiзингу ТОВ "Теком - Лiзинг" у сумi 32 926тис.грн.    
      Загальна сума поточної заборгованостi по довгостроковим зобов'язанням станом  
на 31.12.19 склала 270 726тис.грн. 
 
Станом на 31.12.2019р. короткостроковiк кредити банкiв становлять суму 581 859 
тис.грн. та включають в себе: 
- ПАТ "Пiвденний", м. Одеса - 378 216тис.грн. 
- PETARD INTERNATIONAL LP - 203 643тис.грн. 
Станом на 31.12.2019р. заборгованiсть по нарахованим процентам по 
довгостроковимзобов'язанням склала 41 590 тис.грн. , заборгованiсть по нарахованим 
процентам по короткостроковим кредитам склала 526 тис.грн. 
 
        Довгостроковi позики i кредити первiсно визнаються за справедливою 
вартiстю, яка визначається з використанням дiючих вiдсоткових ставок за отриманими 
кредитами i вiдображенням дисконту, нарахованого за весь перiод дiї кредитного 
договору або договору позики в доходах в перiодi нарахування. Далi кредити i 
позики вiдображаються за амортизованою вартiстю протягом всього перiоду дiї 



кредиту або позики, з урахуванням дiючої ставки вiдсотка за договором i 
вiдображенням амортизацiї дисконту щоквартально в фiнансових витратах пiдприємства 
одночасно з вiдображенням курсових рiзниць за цими операцiями. Дисконт за 
валютними кредитами i позиками нараховується i амортизується в валютi з 
перерахунком в функцiональну валюту гривню на дату операцiї i на звiтну дату. 
 
 
9. Доходи та витрати. 
        Пiдприємство застосовує МСБО 18 "Дохiд"  до облiку доходу, який виникає в 
результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2020 рiк такi 
доходи: 
1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: 
1. 1 дохiд вiд реалiзацiї -   1 882 461 тис. грн., у тому числi:   
- продукцiї власного виробництва - 1 856 146 тис. грн.; 
- товарiв придбаних - 26 315 тис. грн.; 
1.2 надання послуг- 263 769   тис. грн. 
 
2. Прибуток вiд iнших операцiйних доходiв, iнших фiнансових доходiв та iнших 
доходiв: 
- операцiйна оренда - 373тис.грн.;  
- одержанi штрафи, пенi, неустойки - 49 тис.грн.; 
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 320тис.грн.; 
- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 290 тис. грн.; 
- прибуток вiд операцiйної курсової рiзницi - 11 531 тис. грн.; 
- дохiд вiд реалiзацiї iнших поточних активiв - 20 873 тис. грн.; 
- дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - 1 451 тис.грн.; 
- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 1 816 тис.грн.; 
- вiдсотки по залишках на поточних рахунках - 238 тис. грн.; 
- iнший фiнансовий дохiд - 65 439тис. грн.; 
- прибуток вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 54 994 тис.грн.; 
- iншi доходи вiд звичайної дiяльностi - 6 123 тис.грн. 
        За 2019 рiк були отриманi такi доходи: 
1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: 
1. 1 дохiд вiд реалiзацiї -   1 926 096 тис. грн., у тому числi:   
- продукцiї власного виробництва - 1 890 624 тис. грн.; 
- товарiв придбаних - 35 472 тис. грн.; 
1.3 надання послуг- 396 913   тис. грн. 
 
2. Прибуток вiд iнших операцiйних доходiв, iнших фiнансових доходiв та iнших 
доходiв: 
- операцiйна оренда - 860тис.грн.;  
- одержанi штрафи, пенi, неустойки - 2431тис.грн.; 
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 420тис.грн.; 
- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 156 тис. грн.; 
- прибуток вiд операцiйної курсової рiзницi - 6 222 тис. грн.; 
- дохiд вiд реалiзацiї iнших поточних активiв - 21 375 тис. грн.; 
- дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - 1 520 тис.грн.; 
- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 4 158 тис.грн.; 
- вiдсотки по залишках на поточних рахунках - 483 тис. грн.; 
- дохiд у виглядi вiдсоткiв по облiгацiям - 11 962тис.грн.; 
- iнший фiнансовий дохiд - 25 154тис. грн.; 
- прибуток вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 137 959 тис.грн.; 
- iншi доходи вiд звичайної дiяльностi - 1 753 тис.грн. 
        Пiдприємство розкриває та подає iнформацiю у звiтi про сукупний дохiд за 
2020 рiк  у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом 
"функцiї витрат" в порiвняннi: 
Доходи i витрати За 2020 рiк За 2019 рiк 
Дохiд вiд продажу 2 146 230 2 323 009 
Собiвартiсть реалiзацiї (1 732 322) (1 900 702) 
Валовий прибуток 413 908 422 307 
Iнший операцiйний дохiд 36 703 37 142 
Адмiнiстративнi витрати:   
Витрати на персонал 44 958 55 999 
Утримання основних засобiв 1 055 2 408 
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 9 509 8 868 
Послуги стороннiх органiзацiй 16 303 17 971 
Вiдрядження 114 222  
Податки, обов'язковi платежi 3 914 4 204 
Майбутнi витрати по кредитному договору -12 089 12 089 
Iншi адмiнiстративнi витрати 5 815 7 125 
Усього адмiнiстративних витрат (69 579) (108 886) 



Витрати на збут:   
Витрати на персонал 19 884 21 471 
Амортизацiя основних засобiв 1 089 458 
Вiдрядження 319 718 
Послуги стороннiх органiзацiй 55 138 56 458 
Iншiвитрати на збут 2 935 4 920 
Усього  витрат на збут (79 365) (84 025) 
Iншi операцiйнi витрати (59 048) (56 658) 
Фiнансовий дохiд 65 677 37 599 
Фiнансовi витрати (61 178) (105 281) 
Iншi доходи 61 117 139 712 
Iншi витрати (156 944) (93 322) 
Податок на прибуток (34 530) (40 169) 
Прибуток(збиток) за рiк 116 761 148 419 
 
        Собiвартiсть реалiзацiї за 2020р. склала 1 732 322тис.грн., у т.ч.: 
- собiвартiсть продукцiї власного виробництва - 1 451 801тис.грн.; 
- собiвартiсть придбаних товарiв - 24 860 тис.грн.; 
- собiвартiсть наданих послуг - 255 661тис.грн. 
        До складу фiнансових  витрат Пiдприємства за 2020 рiк увiйшли проценти за 
користування кредитом у розмiрi 50 644тис.грн., та iншi фiнансовi витрати у сумi  
10 534тис.грн. 
         До складу iнших операцiйних витрат Пiдприємства за 2020 рiк увiйшли: 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки -  172 тис. грн.; 
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi -  13 451 тис. грн.; 
- собiвартiсть реалiзованих запасiв та необоротних активiв, утримуваних для 
продажу, склала - 13 857тис.грн.; 
- витрати вiд знецiнення та псування запасiв склали - 2 691тис.грн.; 
- витрати вiд купiвлi - продажу iноземної валюти - 1 770 тис.грн.; 
- витрати вiд списання заборгованостi - 1 401 тис.грн.; 
- витрати вiд iнших операцiй - 25 706 тис. грн. 
         До складу iнших витрат Пiдприємства за 2020 рiк увiйшли: 
- витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць - 149 618тис.грн.; 
- витрати вiд списання необоротних активiв - 7 310тис.грн.; 
- iншi витрати - 16 
        Собiвартiсть реалiзацiї за 2019р. склала 1 900 702тис.грн., у т.ч.: 
- собiвартiсть продукцiї власного виробництва - 1 492 661тис.грн.; 
- собiвартiсть придбаних товарiв - 25 594 тис.грн.; 
- собiвартiсть наданих послуг - 382 447тис.грн. 
        До складу фiнансових  витрат Пiдприємства за 2019 рiк увiйшли проценти за 
користування кредитом у розмiрi 86 905тис.грн., та iншi фiнансовi витрати у сумi  
18 376тис.грн. 
         До складу iнших операцiйних витрат Пiдприємства за 2019 рiк увiйшли: 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 704 тис. грн.; 
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi -  6 901 тис. грн.; 
- собiвартiсть реалiзованих запасiв та необоротних активiв, утримуваних для 
продажу, склала - 17 585тис.грн.; 
- витрати вiд знецiнення та псування запасiв склали - 2 095тис.грн.; 
- витрати вiд купiвлi - продажу iноземної валюти - 1 707 тис.грн.; 
- витрати вiд списання заборгованостi - 2 878тис.грн.; 
- витрати вiд iнших операцiй - 24 788 тис. грн. 
         До складу iнших витрат Пiдприємства за 2019 рiк увiйшли: 
- витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць - 64 762тис.грн.; 
- витрати вiд списання необоротних активiв - 28 560тис.грн. 
        Пiдприємство розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат в сумi 2 
158 436 тис.грн. за 2020 рiк: 
- матерiальнi витрати, послуги та податки  - 1 485 015тис. грн.; 
- витрати на виплати працiвникам  - 308 828 тис. грн.; 
- витрати  на соцiальнi заходи -66 139 тис. грн.; 
- витрати на амортизацiю - 80 332 тис. грн.; 
- фiнансовi витрати - 61 178  тис. грн.; 
- iншi витрати - 156 944  тис. грн. 
10. Податок на прибуток. 
        Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає 
облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток. Сума податку на прибуток включає суму 
поточного податку за рiк. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з 
розмiру оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок по 
податку на прибуток, що дiють на звiтну дату. 
         Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Витрати з 
податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 



складаються iз сум поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток 
визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за 
правилами податкового законодавства України.  
        Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що 
пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових 
рiзниць.  
        Вiдстроченi податковi активи - це суми податку на прибуток, що пiдлягають 
вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:  
  а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;  
  б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;  
  в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.  
        Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи 
зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою.  
        Тимчасовi рiзницi можуть бути: 
   а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi 
при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх 
перiодiв спричиняють виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова 
вартiсть активу або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається;  
  б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при 
визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 
спричиняють виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть 
активу чи зобов'язання вiдшкодовується або погашається. 
        Склад вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 
зобов'язань на 31.12.20:  
- Вiдстроченi податковi активи (сформованi за рахунок сформованих резервiв) 
173 тис грн.  
- -Вiдстроченi податковi активи (сформованi за рахунок накопичених збиткiв у 
податковому облiку) -немає.  
- -Вiдстроченi податковi зобов'язання (сформованi за рахунок рiзницi 
податкової i бухгалтерської баз для нарахування амортизацiї основних засобiв) 
немає.  
        Всього за 2019 рiк  Пiдприємство нарахувало 40169 тис.грн. податку на 
прибуток.   Всього за 2020рiк  Пiдприємство нарахувало 34 530 тис.грн. податку на 
прибуток. 
        При розрахунку витрат з податку на прибуток використовувалась ставка 
податку 18%. 
Станом на 31 грудня 2020 року у складi поточних фiнансових зобов'язань 
Пiдприємство визнає поточну заборгованiсть з податку на прибуток  в сумi 9980 тис. 
грн. 
11. Прибуток на акцiю. 
        У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" Пiдприємств обчислює за 
2020 рiк, що закiнчився,  базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй. 
        Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, 
який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Пiдприємства,  на  середньозважену 
кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2020 року. 
        Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй,  Пiдприємство 
визнає за результатами 2020 року в сумi 116 761 тис. грн. Середньозважена 
кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2019 року, становить 104 
330 753 штук. 
        Базисний прибуток на акцiю Пiдприємство визнає за 2020 рiк, що закiнчився, 
в сумi 1,11914 грн. 
        Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй,  Пiдприємство 
визнало за результатами 2019 року в сумi 148 419 тис. грн. Середньозважена 
кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2019 року, становить 104 
330 753штук. 
        Базисний прибуток на акцiю Пiдприємство визнало за 2019 рiк, що 
закiнчився, в сумi 1,42258 грн. 
        Рiшення щодо виплати конкретної суми дивiдендiв або використання чистого 
прибутку на iншi цiлi приймається на Загальних зборах акцiонерiв. За 2020 рiк не 
були нарахованi дивiденди на користь власникiв акцiй. За 2020 рiк дивiденди були 
виплаченi в сумi 13 100 000,00грн. податки з яких, згiдно законодавства, були 
виплаченi в 2019 року.  
 
        За 2019 рiк було нараховано дивiдендiв на користь власникiв акцiй в сумi 
97 027 600,29грн .; виплаченi в сумi 116 873 790,68грн. з податками згiдно 
законодавства. За 2018 рiк було нараховано дивiдендiв на користь власникiв акцiй в 
сумi 89 468 529,21грн .; виплаченi в сумi 50 089 000,00грн. з податками згiдно 
законодавства. 
12. Виплати працiвникам. 
        У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Пiдприємство розкриває 
iнформацiю стосовно короткострокових  виплат працiвникам за 2019 рiк, таких  як 



заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на 
соцiальне забезпечення. 
        Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2020 рiк 
нараховано  308 828  тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2019 рiк  нараховано  
66 139  тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2020 року у звiтi про фiнансовий стан Пiдприємства 
визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi  12 742 тис. грн. 
        Середня чисельнiсть  працiвникiв Пiдприємства за 2020 рiк складає 1 358  
особи. 
        Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2019 рiк 
нараховано  351 486  тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2019 рiк  нараховано  
74 464  тис. грн. 
        Станом на 31 грудня 2019 року у звiтi про фiнансовий стан Пiдприємства 
визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi  14 187 тис. грн. 
        Середня чисельнiсть  працiвникiв Пiдприємства за 2019 рiк складає 1 638  
особи. 
13. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн. 
        Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу 
або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою 
стороною, як це 40 визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних 
сторiн". Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на 
основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн. 
 
 
Пов'язаними особамиПiдприємства є:  
Змiст вiдношень Пов'язана сторона Характер вiдносин 
Iстотна участь НЕМИРОВСЬКИЙ ДАВIД ВОЛОДИМИРОВИЧ Вiдносини контролю 
Кiнцевий бенефiцiарний, власник НЕМИРОВСЬКИЙ ДАВIД ВОЛОДИМИРОВИЧ Вiдносини 
контролю 
Генеральний директор ЛАВРИНЕНКО СЕРГIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ Провiдний управлiнський 
персонал 
 
       Протягом 2020 року Пiдприємство не здiйснювало операцiй з пов'язаними 
особами. 
 
14. Управлiння капiталом 
Пiдприємство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв 
розробки i реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням 
капiталу з рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його 
використання у дiяльностi Пiдприємства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що 
впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, 
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачає 
чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за їх 
дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу 
використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння 
капiталом. 
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного 
звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура 
та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Пiдприємство  здiйснює 
регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а 
також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Пiдприємство  може 
здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система 
управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному 
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 
Управлiння капiталом Пiдприємства спрямовано на досягнення наступних цiлей: 
" зберегти спроможнiсть Пiдприємства  продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб 
воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Пiдприємства та виплати iншим 
зацiкавленим сторонам; 
" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн 
на послуги Пiдприємства  , що вiдповiдають рiвню ризику; 
"  дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення 
здатностi Пiдприємства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.  
Пiдприємство  вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, 
дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в балансi. 
Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 772 811 тис. грн.: 
- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал)           26 083 тис. грн. 
- Капiтал у дооцiнках                                                        898 
405 тис.грн. 
- Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)   (151 677)  тис.  грн. 
 
15. Ризики. 



        Господарська дiяльнiсть Пiдприємства пов'язана з рядом ризикiв, якi, при 
настаннi, можуть зробити негативний вплив на виробничi i фiнансовi результати 
Пiдприємства.  
        Для зниження вiрогiдностi настання ризикiв Пiдприємство проводить заходи в 
областi управлiння ризиками, якi спрямованi на своєчасне виявлення i попередження 
можливих ризикiв. Полiтика в областi якостi, впроваджена на Пiдприємствi,  є 
основою Системи управлiння ризиками, цiлями якої є забезпечення досягнення 
стратегiчних цiлей органiзацiї, збереження активiв i пiдтримка ефективностi 
бiзнесу, а також забезпечення безперервностi виробництва i задоволення попиту 
споживачiв.   
      Управлiння ризиками є невiд'ємною частиною усiх бiзнес-процесiв 
Пiдприємства, тому вiдповiдальнiсть за здiйснення заходiв по нiвеляцiї ризикiв 
розподiлена на усiх рiвнях органiзацiйної структури мiж керiвним складом, що 
управляє функцiональними областями.      
   Система управлiння ризиками дiє на основi формалiзованого процесу iдентифiкацiї 
ризикiв i їх оцiнки, плануваннi управлiння i безпосередньо управлiння, аналiзi 
ефективностi зроблених заходiв i постiйному полiпшеннi процесу.  
        На Пiдприємствi прийнята основна класифiкацiя ризикiв для управлiння 
вiдповiдно до таблицi. 
Основнi види ризикiв  Характер ризику Мiри по усуненню ризику 
Стратегiчнi  Ризики, пов'язанi з реалiзацiєю стратегiї i довгострокових цiлей 
пiдприємства. Мають найзначнiший вплив. Передбаченi Плани реагування i Плани 
забезпечення безперервної дiяльностi. 
 
 
 
Операцiйнi i технологiчнi  
Вiрогiднiсть виникнення втрат в результатi здiйснення операцiйної (поточної) 
дiяльностi пiдприємства. Можуть мати рiзний вплив по мiрi дiї на процеси i 
досягнення стратегiчних цiлей.  
Формування прогнозу випуску готової продукцiї. Формування оптимального запасу 
готової продукцiї. Аналiз попиту по номенклатурних позицiях. Реалiзацiя планово-
запобiжних ремонтiв i проведення профiлактичних заходiв для забезпечення 
безперервної працездатностi устаткування. 
 
Галузевi Вiрогiднiсть виникнення ризикiв втрати ринкiв збуту зважаючи на 
введення санкцiй, конкурентного демпiнгу, зниження зростання економiки, споживчого 
попиту. Можуть мати значний вплив. Реалiзацiя планiв розвитку по постачаннях 
продукцiї на новi ринки збуту.  
Плани пошуку нових iнновацiй i технологiчних рiшень.  
Європейська клiєнтоорiєнтованiсть. 
 
 
Фiнансовi Вiрогiднiсть виникнення збиткiв, втрат капiталу, пов'язана з веденням 
фiнансової дiяльностi пiдприємства, у тому числi валютна нестiйкiсть, iнвестицiйна 
дiяльнiсть, кредитнi i податковi ризики.  
 
Фiнансове прогнозування, реалiзацiя заходiв по змiцненню фiнансової стiйкостi. 
Iнфляцiйнi ризики Знецiнення реальної вартостi капiталу, а також очiкуваного 
доходу i прибутку. Облiк iнфляцiйних процесiв i прогнозування при плануваннi 
дiяльностi 
 
 
 
Ризик лiквiдностi  
 
Зниження фiнансової стiйкостi Пiдприємства. Прогнозування ризику. Оцiнка 
фiнансової стiйкостi. Оперативне планування i виконання бюджетiв. Використання 
довгострокових контрактiв. 
Ризики, пов'язанi з охороною працi та екологiчною безпекою Робота з небезпечними 
речовинами i механiзмами, роботи на висотi. Ризик травматизму. Контроль 
дотримання Iнструкцiй по охоронi працi. Плани на випадок надзвичайних подiй. 
Пiдвищення знань в областi охорони працi i екологiї. Плани заходiв по зниженню 
шкiдливої дiї на природне довкiлля. 
        Приведений перелiк ризикiв визначається статусом "основнi" i 
актуалiзується при щорiчному переглядi.  
        В 2020 роцi керiвниками структурних пiдроздiлiв було iдентифiковано 
сумарно по Пiдприємству 98 ризикiв, в тому числi 18 - по основному бiзнес-процесу, 
який включає виробництво, реалiзацiю та вiдвантаження готової продукцiї, а також 
постачання товарно-матерiальних цiнностей.  



        Для ризикiв, визначених як небажанi або допустимi (40 штук), були 
розробленi Плани заходiв щодо управлiння ризиками, якi мiстять перечень 
застережливих заходiв, направлених на зниження вiрогiдностi виникнення, а також 
корегуючи дiї, що повиннi вживатися в разi реалiзацiї ризикiв для нiвеляцiї 
наслiдкiв.  
                У плануваннi дiяльностi Пiдприємство враховує усi види ризикiв, i 
при органiзацiї робiт впроваджує заходи вiдповiдно до Планiв по управлiнню 
ризиками. В цiлому, Пiдприємство дотримується збалансованого пiдходу до ризикiв. 
При цьому прагне мiнiмiзувати ризики, пов'язанi з безпекою, здоров'ям i дiловою 
репутацiєю. 
        Дотримання податкового законодавства України. 
        Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу 
оподаткування та iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, у тому числi валютний 
контроль, митнi вимоги та трансфертне цiноутворення, продовжують змiнюватися. 
Положення законiв i нормативних документiв найчастiше є нечiткими, й їхнє 
тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i державних органiв та 
iнших урядових iнститутiв. Випадки рiзних тлумачень законодавства не є 
поодинокими. Керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є 
правильним, i що дiяльнiсть Пiдприємства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до 
законодавства, а також що Пiдприємство нарахувало та сплатило всi необхiднi 
податки. Загалом, iснує ризик того, що операцiї та коректнiсть тлумачень, якi не 
були оскарженi регулюючими органами у минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у 
майбутньому. Однак цей ризик суттєво зменшується з часом. Пiдприємство визначає 
окремi потенцiйнi зобов'язання, пов'язанi з оподаткуванням, нарахування яких у 
окремiй фiнансовiй звiтностi не вимагається. Такi потенцiйнi податковi 
зобов'язання можуть виникнути i Пiдприємство повинне буде сплатити додатковi суми 
податкiв. 
 
16. Наявнiсть судових справ. 
         Станом на 31.12.2020р. Пiдприємство є позивачем та вiдповiдачем у 
тринадцяти справах.При цьому Керiвництво вважає, що iснує велика вiрогiднiсть 
позитивного вирiшення судебних справ на користь Пiдприємства, та суми позовiв не 
вплинуть на фiнансово- господарський стан Пiдприємства. 
 
17. Подiї пiсля звiтної дати. 
        У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Пiдприємство  
визначає  сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного 
перiоду до дати затвердження  фiнансової звiтностi за 2020 рiк до випуску.  
        Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, 
подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Пiдприємства - вiдсутнi.     
Пiдприємство стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi 
могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2020 рiк. Також не вiдбувалося нiяких 
подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 
 
18. Загальний ризик для операцiй.  
     З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав 
назву COVID-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi 
людини. На кiнець 2019 р Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про 
обмежене число випадкiв зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила 
надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про 
початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших 
регiонах. Заходи, що вживаються для стримування поширенням вiрусу, включаючи 
обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї , тощо уповiльнюють 
економiчну дiяльнiсть Товариства та призводять до необхiдностi обмеження дiлової 
активностi, що впливає на попит на продукцiю та послуги Пiдприємства, а також до 
необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню 
iнфекцiї. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фiнансової звiтностi 
ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що негативний 
вплив на свiтову економiку i невизначенiсть щодо подальшого економiчного зростання 
можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових 
результатах Пiдприємства. Керiвництво Пiдприємства уважно стежить за ситуацiєю i 
реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на Пiдприємство. 
        Здоров'я i безпека спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. 
Дирекцiя провела тестування можливостей програмного забезпечення i систем 
Пiдприємства для забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та 
безперебiйної роботи всiх робочих процесiв, якi можливо виконувати дистанцiйно. У 
пiк розвитку коронавирусу, пiдприємство органiзувало вiддалену роботу 
спiвробiтникiв адмiнiстративного персоналу та вiддiлу збуту. Пiдприємство 
продовжує слiдкувати за рiвнем загроз COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для 
здоров'я своїх спiвробiтникiв, використовуючи всi iснуючi системи монiторингу. 
Застосованi заходи не вплинули на зниження виручки i обсягу операцiй Пiдприємства. 



        Протягом 2020 року очiкувався вплив на оцiнку фiнансових iнструментiв, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв щодо 
вiдповiдних фiнансових активiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 
Внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi сполохом короновiрусу 
COVID-19, Пiдприємство не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити 
кiлькiсний вплив зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати 
дiяльностi в 2020 роцi. В теперiшнiй час Пiдприємство уважно слiдкує за 
фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями.  
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 
фірмою) 

 

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

4 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20971605 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65082, м. Одеса, пров. Маяковського 
1, офіс 535. 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 98 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

д/н 
26.01.2001 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2020 - 31.12.2020 

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

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) відсутньо 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 52 
21.09.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 21.09.2020 - 19.04.2021 

12 Дата аудиторського висновку 19.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 202000.00 

14 Текст аудиторського звіту 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
 
Адресат 
" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
" Акціонерам ПРАТ "ВО "CТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 
 
 
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Думка  
Ми провели аудит фінансової ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "CТАЛЬКАНАТ-СІЛУР",(далі -"Товариство"), що складається з: Балансу 
(Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та 
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик. 
 
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року та його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 
 
Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 



аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами 
незалежності) ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, що застосовуються в Україні 
до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущимипід час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.  
Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому 
та враховувались при формуванні думки щодо цієї фінансової звітності. Ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цього питання. 
№ з/п Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання 
аудиту? 
1. Безперервність діяльності     Природа питання 
Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2020 склав 151 677 тис. грн., що є 
результатом фінансової діяльності за минулі звітні періоди. (див. Примітку 10. 
"Податок на прибуток"). 
Що обговорено з управлінським персоналом 
Ми обговорилиз управлінським персоналом: 
" ризики пов'язані політичними та економічними змінами в умовах  кризи  
COVID-19 та недосконалість законодавства; 
" ризики пов'язані з безперервною діяльністю Товариства; 
" рішення найвищого управлінського персоналу щодо контролю за фінансовим 
результатом діяльності Товариства; 
" фінансові результати діяльності Товариства за звітний та попередній рік; 
" природу накопичення Товариством непокритого збитку за минулі звітні 
періоди; 
" плани Товариства, щодо зменшення непокритого збиту. 
 
Виконані аудиторські процедури 
" ми ідентифікували певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики 
щодо порушення принципу безперервності діяльності Товариства; 
" ми ознайомились з рішеннями найвищого органу управління Товариства, щодо 
контролю за непокритим збитком; 
" ми надали запити управлінському персоналу щодо планів розвитку Товариства; 
" ми проаналізовали фінансову звітність на останню звітну дату та фінансові 
показники діяльності на момент аудиту; 
" ми перевірили математичну точність розрахунку непокритого збитку 
Товариства станом на 31.12.2020; 
" ми проаналізували всі незакінчені судові справи, в яких Товариство 
виступає стороною; 
" ми провели обговорення всіх аспектів та можливих наслідків з управлінським 
персоналом та юристами Товариства 
Результати аудиторських процедур 
За результатами аудиторських процедур ми встановили, що: 
" непокритий збиток Товариства в сумі 151 677 тис. грн. є результатом 
фінансової діяльності минулих звітних періодів; 
" діяльність Товариства за звітний період є прибутковою; 
" за результатами фінансової діяльності за звітний період непокритий збиток 
Товариства зменшився на  116 761 тис. грн.; 
" отримали від управлінського персоналу план дій та запевнення щодо 
прибуткової діяльності в 2021 році;  
" судові позови, в яких Товариство виступає стороною - присутні, але їх 
позовні суми є незначними; 
" управлінський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуації і 
вживає заходи для мінімізації будь-яких негативних наслідків;  
" управлінський персонал вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні 
для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства;  
" дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати 
місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких корегувань буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені; 
в результаті проведення вказаних аудиторських процедур ми не встановили суттєву 
невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова 
звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі. 
2. Оцінка довгострокових та короткострокових  кредитів банків 
Природа питання 



Довгострокові та короткострокові кредити банків Товариства станом на 31.12.2020 
складають 560 654 тис. грн., що складає 32,69% балансу Товариства (див. 
Примітку8."Фінансовізобов'язання"). 
 
Що обговорено з управлінським персоналом 
Ми обговорилиз управлінським персоналом: 
" ризики Товариства пов'язані оцінкою довгострокових та короткострокових  
кредитів банківв умовах кризи COVID-19 та недосконалістю законодавства; 
" ризики Товариства пов'язані з оцінкою забезпеченнякредитів банків; 
" підходи Товариства щодо оцінки довгострокових та короткострокових  
кредитів банків відповідно до облікової політики; 
" рішення управлінського персоналу щодо внутрішнього контролю за кредитами 
банків. 
 
Виконані аудиторські процедури 
" ми ідентифікували певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики: 
o щодо оцінки довгострокових та короткострокових кредитів банків в умовах  
кризи  COVID-19 та недосконалістю законодавства; 
o пов'язані з оцінкою забезпечення кредитів банків. 
" ми оцінили підходи Товариства щодо оцінки довгострокових та 
короткострокових  кредитів банків відповідно до облікової політики; 
" ми здійснили аналіз рішень управлінського персоналу стосовно внутрішнього 
контролю за кредитами банків; 
" ми надали письмові запити до фінансових установ; 
" ми здійснили аналіз кредитних договорів з фінансовими установами.   
 
Результати аудиторських процедур 
За результатами аудиторських процедур ми встановили, що: 
" отримали достатні пояснення управлінського персоналу з питань облікової 
політики та внутрішнього контролю за кредитами банків; 
" заборгованість Товариства за кредитами банків станом на 31.12.2020 
становить: 
o по довгостроковим кредитам 130 162 тис.грн; 
o по короткостроковим кредитам 430 492 тис.грн. 
" управлінський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуації і 
вживає заходи для мінімізації будь-яких негативних наслідків;  
" управлінський персонал вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні 
для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства;  
дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в 
результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 
 
 
 
Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї  
Звіт з управління  
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію у Звіті про 
управління, складеному ним за Законом України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні", який містить іншу інформацію, окрім фінансової 
звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звіті 
про управління та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 
іншої інформації.  
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена в Звіті про управління, та при 
цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення, або чи цей Звіт 
відповідає вимогам законодавства.  
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про 
управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей 
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхіднобуловключити до звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
цієї фінансової звітності, відповідно доЗакону України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV та МСФЗ, що прийняті 
та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, 



щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень у наслідок шахрайства або помилки.  
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 
планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому.Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 
Крім того, ми: 
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо 
прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 
і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство 
припинити свою діяльність на безперервній основі. 
o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями, а також те,  чи оказує фінансова звітність операції та подіє, що 
покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного подання.    
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами 
під час аудиту.  
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 
заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  
 
Додаткова інформація відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та 
фондову біржу"  



Відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, із змінами повідомляємо, щоТовариство 
не залучало нас для: 
" висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9,ч.3,статті 40-
1; 
" перевірки інформації, яка зазначена в пунктах 1-4,  ч.3, статті 40-1. 
 
Додаткова інформація відповідно до Закону України "Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність" 
Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2020 рік на 
підставі рішення  Наглядової  рада Товариства, (Протокол№24 від 21.09.2020). 
Загальна безперервна тривалість наших завдань з аудиту фінансової звітності 
Товариства складає 1 рік. 
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт 
незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема 
внаслідок шахрайства. Значущі ризики, які потребували нашої уваги, але не 
призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі "Ключові питання аудиту". 
Жодний з ідентифікованих нами значущих ризиків не призвів до викривлень 
фінансової звітності, які потребували модифікації нашої думки. 
За результатами нашого аудиту не було виявлено порушення, які потребували б 
обговорень з управлінським персоналом Товариства необхідності внесення 
виправлень у фінансову звітність. 
Наш звіт узгоджений з додатковим звітом для Аудиторського комітету (Наглядовій 
раді)Товариства. 
Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством. 
Ми та ключовий партнер у завданні з аудиту фінансової звітності Товариства 
станом на 31 грудня 2020 року є незалежними по відношенню до Товариства. 
Ми, а також контрольовані нашої фірмою суб'єкти господарювання не надавали 
Товариству інші ніж обов'язковий аудит послуги, інформація про які не розкрита у 
звіті про управління та/або у фінансовій звітності. 
Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до 
фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки про 
те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітностіта відповідає вимогам Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-
XIV. 
Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає 
нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень 
більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на 
яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже 
аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить 
викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, 
ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським 
персоналом. 
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит: 
o повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 
o місцезнаходження: 
65082, місто Одеса, провулок Маяковського, будинок, 1 офіс 535. 
o інформація про включення до Реєструаудиторів та суб'єктів аудиторської 
діяльності: 
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0135 в 
розділи: 
ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"; 
ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
    ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"; 
ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
    ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ  
    СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС". 
 
 
Ключовий партнер        
з аудиту, результатом якого є цей звіт     
незалежного аудитора       Карпенко Наталія 
Сергіївна 
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100439) 
 
 
 
місто Одеса, провулок Маяковського, будинок, 1 офіс 535 



 
19 квітня 2021 року 
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Генеральний директор Лавриненко Сергiй Геннадiйович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписуює 
річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена 
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, 
пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем 
Товариства,  у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає 
достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента 
разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким Товариство стикається у своїй господарській 
діяльності. 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

13.07.2020  
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій                                                                                                            

03.08.2020  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів                                                                                                                                                                    

30.11.2020  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                         

08.12.2020  
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій                                                                                                        

 
 


