Титульний аркуш
10.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№3
(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).
Голова правлiння

Таран Станiслав Олександровiч

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04880239
4. Місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд.5
5. Міжміський код, телефон та факс: (096)544-34-14,
6. Адреса електронної пошти: d_m_s@3g.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): ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://04880239.smida.gov.ua

10.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
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відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
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окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
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
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:
Пiдприємство не бере участь у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

X

Корпоративного секретаря немає.
Послугами рейтингового агенства не користуємось.
Пiдприємство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Протягом звiтнього перiоду посадовим особам товариства при звiльненнi не виплачувалися
винагороди або компенсацiї.
Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалося.
Змiни осiб, яким належить правоголосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не було.
Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй не вiдбувалося.
Облiгацiї, похiднi, борговi та iншi цiннi папери не протягом звiтного перiоду випускалися.
Придбання власних акцiй протягом звiтнього року не було.
Цiльовi облiгацiї не випускалися.
У власностi працiвникiв товариства не має цiнних паперiв товариства.
У власностi працiвникiв товариства не має акцiй товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру
статутного капiталу.
Iнформацiя про будб-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв товариства вiдсутня.
За пiдсумками звiтного перiоду девiденти та iншi доходи з цiнних паперiв не виплачувалися.
Забов'язання вiдсутнi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду значни правочини та правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть не вчинялися.
Протягом року акцiонернi, корпоративнi договори або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня.
Iнформацiя згiдно п. 36-45 вiдсутня, оскiльки товариство протягом звiтнього року не випускало
iпотечних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ №674623
3. Дата проведення державної реєстрації
26.06.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
8379979
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
95
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
84
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.12 - Будiвництво залiзниць i метрополiтену
42.13 - Будiвництво мостiв i тунелiв
д/н - д/н
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрбудiнвестбанк"
2) МФО банку
380377
3) Поточний рахунок
26006501600023
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1
Будiвництво залiзниць i
метрополiтену
Опис

2
№ 11-Л
д/н

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
15.03.2017
Державна
15.03.2022
архiтектурно-будiвельна
iнспекцiя України

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
904/5133/18

Примітки:
д/н
2
910/13027/18
Примітки:
д/н
3
910/13028/18
Примітки:
д/н
4
214/8306/18

Найменування
суду
Господарський суд
Днiпропетровської
областi

Позивач

Відповідач

КП
"ДНIПРОВОДОКА
НАЛ" Днiпровської
мiської ради

ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУ
Д"

стягнення заборгованостi в
розмiрi
66 220,50 грн.

Стан розгляду
справи
Позовнi вимоги
задоволено в
повному обсязi

Господарський суд
м. Києва

ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУ
Д"

ПАТ
"КИЇВМЕТРОБУД"

про стягнення 1 304 414,07
грн.

Затверджено
мирову угоду

Господарський суд
м. Києва

ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУ
Д"

ПАТ
"КИЇВМЕТРОБУД"

про стягнення
1 307 230,52
грн.

Затверджено
мирову угоду

Саксаганський
районний суд
м.Кривого Рогу

Представник
позивача: Гузєв Iгор
Григорович,
позивач: Познєй
Сергiй Олегович

ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУ
Д"

Позовна заява Познєй С.О. до
ПАТ "Днiпрометробуд" про
вiдшкодування моральної
шкоди, завданї смертю особи на
виробництвi.

Позовнi вимоги
задоволено
частково,
стягнуто 150
000,00 грн.

Представник
позивача: Гузєв Iгор
Григорович,
позивач: Познєй
Вiкторiя Юрiївна

ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУ
Д"

Позовна заява Познєй В.Ю. до
ПАТ "Днiпрометробуд" про
вiдшкодування моральної
шкоди, завданї смертю особи на
виробництвi.

Позовнi вимоги
задоволено
частково,
стягнуто 200
000,00 грн.

Примітки:
Подано апеляцiйну скаргу.
5
214/8305/18
Саксаганський
районний суд
м.Кривого Рогу
Примітки:
Пiдготовлено апеляцiйну скаргу.

Третя особа

Позовні вимоги

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ "Днiпрометробуд" створено за наказом Фонду державного майна України № 612 вiд
27.03.1998р. шляхом подiлу ВАТ "Днiпрометроспецбуд" на два вiдкритих акцiонерних
товариства. ПАТ "Днiпрометробуд" - створено з метою будiвництва метрополiтенiв, тунелiв та
запобiгання складання непередбачуванних ситуацiй у мiстi. Протягом свого iснування
спецiалiзацiї не змiнювало. ПАТ "Днiпрометробуд" за розподiлювальним балансом на
01.07.1998р. було створено збитковим, з непогашенними боргами, непривабливим для
iнвесторiв. Незважаючи на цi несприятливi умови ПАТ "ДМБ" продовжував свою дiяльнiсть по
будiвництву метрополiтену в м. Днiпро, з метою перебачування надзвичайних ситуацiй у мiстi.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 84
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 5
Чисельннiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочего часу (дня, тижня) - 19
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 8 228,2 тис. грн.ж
Збiльшення фонду оплати працi у 2018 р. вiдносно 2017р. - на 13,5%
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
Емiтент входить до складу Державної корпорацiї по будiвництву метрополiтенiв i тунелiв
"Укрметротунельбуд"
Мiсцезнаходження об'єднання - 01601, м. Київ, вул. Прорiзна,8
Державної корпорацiї по будiвництву метрополiтенiв i тунелiв "Укрметротунельбуд" створена з
метою:
- координацiї основної господарської дiяльнотi в вирiшеннi виробничо-технiчних,
фiнансово-господарчих, соцiально-економiчних проблем, котрi виходят за межi окремих
пiдприємств та органiзацiй;
-представлення спiльниї iнтересiв в державних та iнших органах, а також в мiжнародних
неурядових органiзацiях;
- виконання державних завдань та програм, в першу чергу з метробудування;
- створення сприятливих умов для розв'язання виробничих та економiчних завдань.
УДКБМТ "Укрметротунельбуд" створена вiдповiдно до рiшення Установчої конференцiї
представникiв пiдприємств та органiзацiй по будiвництву метрополiтенiв, тонелiв i пiдземних
споруд рiзноманiтного призначення вiд 24.10.1991 № 1 та вiдповiдно до Постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 20.11.1991 № 324.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi
та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду з боку третiї осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування зносу основних засобiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний iз
визначенням термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. Оцiнка запасiв, що
надходить у поточному перiодi - за фактичною (iсторичною) вартiстю.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Пiдприємство виконує весь комплекс будiвельно-монтажних робiт зi спорудження об'єктiв
метро i надає послуги з пiдтримки вже пройдених виробок в безпечному станi. Пiдприємство
також здiйснює дiяльнiсть пов'язану iз передачею в оренду власного нерухомого майна.
Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише на
територiї України.
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
Основними придбанями Товариства за 2014-2018рр. були:
- насоси центрального i мiсцевого водовiдливiв - 1 829,0 тис. грн.;
- установка для торкретування С-3 - 216,6 тис. грн.
Протягом 2018 року було реалiзовано через юстицiю основних засобiв на суму 1 811,2 тис.грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i

постiйно знаходяться в експлуатацiї. 85% ОС знаходяться в пiдземних виробках, в умовах
пiдвищеної вологостi. Ступiнь зносу обладнання, що облiковується на балансi товариства
станом на 31.12.18р. становить близько 89,22 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду - 22 338 тис. грн., на кiнець перiоду - 18
305 тис. грн. . Сума нарахованого зносу станом на кiнець звiтного перiоду становить - 16 331
тис. грн. У звiтному перiодi нараховано амортизацiї 841,9 тис. грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Аналiз конкурентноздатностi пiдприємства вказує на ряд недолiкiв у виробничому процесi та
цiноутвореннi, що призводить до втрати ринкових позицiй. Це, зокрема, такi фактори :
- мiнiмальний вiдсоток накладних витрат у собiвартостi продукцiї конкурентiв;
- вищий рiвень технiчного озброєння конкурентiв;
- необхiднiсть вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України витрати на доставку i виплату
пiльгових пенсiй (близько 8 млн. грн. на рiк)
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється в порядку передбаченому чинним
законодавством України та затверджується щорiчними загальними зборами акцiонерiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
ПАТ "Днiпрометробуд" має довгостроковий контракт з будiвництва об'єктiв метрополiтену у м.
Днiпропетровськ. Пiдприємство виконує роботи в об'ємах згiдно календарного графiку
будiвництва на поточний рiк.
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)
Стратегiя пiдприємства базується на наступних напрямках:
- ведення договiрної роботи з метою збiльшення вартостi робiт i послуг, що виконуються;
- пiдвищення рiвеня технiчного озброєння;
- збiльшення темпiв i обсягiв робiт по спорудженню об'єктiв метро.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн.) за останнi три
роки:
розрахункова вартiсть активiв: за 2016р. - 26 744 тис. грн., за 2017 р. - 28 163 тис. грн., за 2018
р. - 9 452тис.грн.;
нерозподiлений збиток: за 2016р. - 46 975 тис. грн., за 2017 р. -57 690 тис. грн., за 2018 р. - 88 682
тис.грн.,
чистий збиток: за 2016р. - 12 577 тис. грн., за 2017 р. - 10 715 тис. грн., за 2018 р. - 30 992
тис.грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Голова та члени наглядової ради

Ревiзiйна комiсiя

Голова та члени ревiзiйної комiсiї

Загальнi збори

Акцiонери товариства

Виконавчий орган
товариства

Керiвництво поточною дiяльнiстю
Товариства здiйснює колегiальний
Виконавчий орган Товариства Правлiння.

Голова наглядової ради - Сидоренко
Олексiй Анатолiйович (предсавник
акцiонера - Регiонального вiддiлення
ФДМУ України по Днiпропетровськiй,
Запорiзькiй та Кiровоградськiй областях).
Член наглядової ради - Зiнов Юрiй
Юрiйович (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член наглядової ради - Конопля Людмила
Григорiiвна (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член наглядової ради - Неруш Свiтлану
Олександрiвну (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член наглядової ради - Iванченко Iрину
Сергiївну (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Голова ревiзiйної комiсiї - Шурин Галина
Григорiвна (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член ревiзiйної комiсiї - Олiйник Наталiя
Георгiївна (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член ревiзiйної комiсiї - Сергiйчук Дiна
Анатолiївна (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Член ревiзiйної комiсiї - Пилипенко Олена
Вiкторовна (предсавник акцiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ України
по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях).
Акцiонери товариства згiдно реєстра,
наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Персональний склад Правлiння товариства
станом на 31.12.2018:
1. Таран Станiслав Олександрович - Голова

правлiння.
Кiлькiсний склад Правлiння
становить 4 (чотири) члени.

2. Женкiна Людмила Василiвна - член
правлiння.
3. Демiдова Тетяна Євгенiївна - член
правлiння.
4. Комаров Вiктор Миколайович - член
правлiння.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Олексiй Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, професiонал в галузi правознавства,
прокурорського нагляду та правосуддя
6) Стаж роботи (років) 7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу
правового забезпечення роботи РВ, 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу правового забезпечення роботи РВ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.09.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно Наказа акцiонера - РВФДМУ України по
Днiпропетровськiй областi № 12/01-43-УКП вiд 25.09.2018р. "Про замiну члена наглядової ради"
Сидоренко О.А. обрано з 25.09.2018р. членом Наглядової ради . Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Посада, яку займав
протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Днiпропетровсьiй областi, юрист
першої категорiї КП "Жил сервiс-5" ДМР, начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Днiпропетровсьiй
областi. Член наглядової ради є представником акцонiонера - Регiонального вiддiлення ФДМУ
по Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванченко Iрина Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1979
5) Освіта

Вища, Нацiональна юридична академiя Ярослава Мудрого, юрист
6) Стаж роботи (років) 17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, заступник начальника
вiддiлуправового забезпечення роботи Регiонального вiддiлення, 13467337, Регiональне
вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, заступник начальника вiддiлуправового
забезпечення роботи Регiонального вiддiлення
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
18.04.2011-12.06.2014 - заступник начальника вiддiлу претензiйно-позовної роботи, вiддiлу
захисту майнових iнтересiв держави з питань оренди Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Днiпропетровськiй областi; 13.06.2014-17.09.2014-головний
спецiалiст-юрист вiддiлу захисту майнових iнтересiв держави з питань оренди Регiонального
вiддiлення
Фонду державного
майна
України
по
Днiпропетровськiй
областi;
18.09.2014-05.01.2016 - начальник вiддiлу захисту майнових iнтересiв держави з питань оренди
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi;
06.01.2016 - т.ч. -заступник начальника вiддiлу правового забезпечення роботи Регiонального
вiддiлення. Член наглядової ради є представником акцонiонера - Регiонального вiддiлення
ФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конопля Людмила Григорiiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет за спецiальнiстю "Прикладне
матерiалознавство", iнженер-матерiалознавець.
6) Стаж роботи (років) 15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу
реформування, корпоратизацiї та продажу., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу реформування, корпоратизацiї та
продажу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
2010-2014- Донецький нацiональний унiверситет iм. М.Туган-Барановського, секретар
ректората; 2014 - ПП. "Професiонал 2000", адмiнiстратор; 2016- т.ч. - Регiональне вiддiлення

Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi, провiдний спецiалiст вiддiлу
приватизацiї та управлiння корпоративними правами держави; провiдний спецiалiст вiддiлу з
питань розпорядження державним майном; головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї та
управлiння корпоративними правами держави; головний спецiалiст вiддiлу реформування,
корпоратизацiї та продажу. Член наглядової ради є представником акцонiонера - Регiонального
вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Неруш Свiтлана Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Державний iнститут пiдготовки та перепiдготовки кадрiв промисловостi за
спецiальнiстю "Металургiйне обладнання", iнженер-механiк.
6) Стаж роботи (років) 9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу
реформування, корпоратизацiї та продажу., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу реформування, корпоратизацiї та продажу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
2011-2016 - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй
областi, головний спецiалiст вiддiлу, заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу. Член
наглядової ради є представником акцонiонера - Регiонального вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiнов Юрiй Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1989
5) Освіта
Вища,
Днiпропетровська
державна
фiнансова
академiя
за
спецiальнiстю
"Оподаткування", спецiалiст з оподаткування.
6) Стаж роботи (років) 6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, завiдувач сектору
внутрiшнього аудиту., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi,
завiдувач сектору внутрiшнього аудиту.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Посада, яку займав протягом останнiх 5-ти рокiв:
24.11.2013-т.ч. - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй
областi, провiдний спецiалiст вiддiлу контролю договорiв оренди, головний спецiалiст вiддiлу
контролю договорiв оренди, завiдувач сектору внутрiшньої безпеки та запобiгання корупцiї,
завiдувач сектору внутрiшнього аудиту. Член наглядової ради є представником акцонiонера Регiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шурин Галина Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища, Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю "Бухгалтерський
облiк та аналiз ФГД", економiст.
6) Стаж роботи (років) 31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу з питань
контролю за договiрною
дiяльнiстю., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, начальник вiддiлу з питань контролю за договiрною дiяльнiстю.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 31 рiк. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, 15.12.2006 - 02.03.2012 заступник начальника вiддiлу контрольно-ревiзiйної роботи та аудиту; з 02.03.2012 - начальник
цього вiддiлу; з 2017 начальник вiддiлу з питань контролю за договiрною дiяльнiстю. Член
Ревiзiйної комiсiї є представником акцонiонера - Регiонального вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Наталiя Георгiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1965
5) Освіта

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя за спецiальнiстю "Економiка
промисловостi", економiст.
6) Стаж роботи (років) 22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу
реформування, корпоратизацiї та продажу., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу реформування, корпоратизацiї та
продажу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 22 роки. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
2011-2016 - ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, головний державний ревiзор - iнспектор,
заступник начальника вiддiлу перевiрок з окремих питань аудиту з травня 2017 - Регiональне
вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст
вiддiлу приватизацiї та управлiння корпоративними правами держави; головний спецiалiст
вiддiлу реформування, корпоратизацiї та продажу. Член Ревiзiйної комiсiї є представником
акцонiонера- Регiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сергiйчук Дiна Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi за спецiальнiстю "Економiка торгiвлi",
економiст.
6) Стаж роботи (років) 32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, заступник начальника
вiддiлу з питань контролю за договiрною дiяльнiстю., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ
по Днiпропетровськiй областi, заступник начальника вiддiлу з питань контролю за договiрною
дiяльнiстю.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 32 роки. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, заступник начальника вiддiлу.
Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцонiонера- Регiонального вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi.
1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Олена Вiкторовна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональна
академiя державного управлiння при Президентовi України :2009 - менеджмент органiзацiї,
менеджер економiст;2010 - управлiння проектами, керiвник проектiв та програм; 2017 6) Стаж роботи (років) 6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст
вiддiлу реформування,корпоратизацiї та продажу., 13467337, Регiональне вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу реформування,корпоратизацiї та
продажу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Емiтент не
виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.18р.
обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв:
грудень 2014 - РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу
реформування пiдприємств та управлiння державними корпоративними правами;
вересень 2015 - березень 2017 навчання в ДРIДУ НАДУ при Президентовi України;
березень 2017 - РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу
приватизацiї та управлiння корпоративними правами держави; головний спецiалiст вiддiлу
реформування, корпоратизацiї та продажу.
Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцонiонера- Регiонального вiддiлення ФДМУ по
Днiпропетровськiй областi.
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Таран Станiслав Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора iнститут iнженерiв
залiзничного транспорту iм.М.I.Калiнiна, iнженер-будiвельник
6) Стаж роботи (років) 35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Технопрiм", заступник директора з будiвництва, 36166728, ТОВ "Технопрiм",
заступник директора з будiвництва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.11.2016, обрано на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода
виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття
iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на посадi
голови правлiння протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п"яти рокiв: 2008р. - 2014р. заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК
"Степова", 2014р. - 2016р. заступник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм".
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Женкiна Людмила Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Середня-спецiальна, Днiпропетровський промислово-економiчний технiкум
6) Стаж роботи (років) 30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП ДПНУ №412 ЗАТ "Днiпроелектромонтаж", головний бухгалтер, д/н, ДП ДПНУ №412
ЗАТ "Днiпроелектромонтаж", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.12.2016, обрано д/н
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовiй iнструкцiї. Винагорода
виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття
iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на посадi
головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд".
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демiдова Тетяна Євгенiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища, Новосибiрський ордена Трудового Червоного Прапора iнститут iнженерiв
залiзничного транспорту, iнженер-будiвельник
6) Стаж роботи (років) 25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Днiпрометробуд", 04880239, ПАТ "Днiпрометробуд" - провiдний iнженер з
органiзацiї та нормування працi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.12.2016, обрано д/н
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовiй iнструкцiї. Винагорода
виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття
iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.Загальний стаж роботи 25 рокiв. Попереднi посади, якi особа
обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ
"Днiпрометробуд".
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комаров Вiктор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Виша, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут
6) Стаж роботи (років) 38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Днiпрометробуд", 04880239, ПАТ "Днiпрометробуд" - головний iнженер дiльницi
гiрничо-капiтальних робiт.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.12.2016, обрано д/н
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовiй iнструкцiї. Винагорода
виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття
iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попереднi посади, якi особа
обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник начальник дiльницi гiрничо-капiтальних
робiт ПАТ "Днiпрометробуд".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Голова ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Сидоренко
Олексiй
Анатолiйович
Iванченко Iрина
Сергiївна
Конопля Людмила
Григорiiвна
Неруш Свiтлана
Олександрiвна
Зiнов Юрiй
Юрiйович
Шурин Галину
Григорiвну
Олiйник Наталiя
Георгiївна
Сергiйчук Дiна
Анатолiївна
Пилипенко Олена
Вiкторовна
Таран Станiслав
Олександрович
Женкiна Людмила
Василiвна
Демiдова Тетяна
Євгенiївна
Комаров Вiктор
Миколайович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

4
0

д/н

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Днiпропетровська обласна
рада народних депутатiв

д/н

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

49000, Україна, Дніпропетровська
обл., м. Днiпро, пр.Кiрова, 2

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд" (надалi - "Товариство") є юридичною
особою та створено згiдно з наказом комiтету економiки виконкому Днiпропетровської обласної
Ради народних депутатiв вiд 27.12.1994 р. № 109 шляхом корпоратизацiї державного
пiдприємства Управлiння будiвництва "Днiпрометробуд" у вiдкрите акцiонерне товариство
"Днiпрометробуд" вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15.06.1993 р. №210 "Про
корпоратизацiю пiдприємств" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993 р. № 508
"Положення про порядок корпоратизацiї пiдприємств" та перейменоване вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року з вiдкритого
акцiонерного товариства "Днiпрометробуд" на Публiчне
акцiонерне товариство
"Днiпрометробуд".
Товариство має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного
товариства - публiчне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою
дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.
Основним предметом дiяльностi Товариства є будiвництво метрополiтену у м Днiпро.
Технiчне керiвництво здiйснює Голова правлiння, якому пiдпорядкованi головнi спецiалiсти по
напрямкам технiчної дiяльностi, начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт та iншi технiчнi
служби.
Контроль за охороною працi здiйснює начальник вiддiлу охорони працi, який пiдпорядкований
Головi правлiння.
Фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв не має.
У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не
вiдбувалося.
2. Інформація про розвиток емітента

У 2018 роцi Товариство виконувало будiвельно-монтажнi роботи за договором субпiдряду № 45
вiд 11.12.2017 з проходки перегiнних тунелiв метрополiтену, надавало послуги по
обслуговуванню технологiчних процесiв на дiлянках будiвництва метрополiтену за договорами
№ 257/003 вiд 29.12.2017 та № 52 вiд 19.03.2018.
Значною мiрою розвиток пiдприємства у 2018 роцi залежало вiд загальних темпiв
розвитку промисловостi в Українi та рiвня iнфляцiї в 2018 р., а також вiд полiтичної стабiльностi
та змiн законодавчої та нормативної бази.
В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi,
що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого
розвитку емiтента залежить вiд
законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого
розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної,
iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових
програм тощо.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення
таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою
дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає
видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської
дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв,
пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної
для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при
настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових
втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них
активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах
фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв
є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для
покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту
Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу
пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути
меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод
страхування цiнового ризику.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Умови, в яких працює Товариство.
Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими
економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i
вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової
економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ
та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд
змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається

схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду,
спостережуваних в iнших країнах свiту.
Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в
банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв,
доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу
зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на
мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати
дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для
забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у
доступному для огляду майбутньому.
Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська
заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала
операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають
внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не
здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Валютний ризик.
Валютний ризик виникає, якщо майбутнi комерцiйнi операцiї та визнанi активи або зобов'язання
вираженi в валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти Товариства i змiна обмiнного
курсу може мати негативний вплив на грошовi потоки Товариства. Товариство не має офiцiйної
полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної валюти.
Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив операцiйного
валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та
вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають
реалiзацiя, закупiвлi Товариства, деномiнованi в iноземних валютах.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть
на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Ризик змiни процентної ставки Товариства виникає внаслiдок залучення довгострокових
кредитiв i позик. Позики, виданi за змiнною ставкою, пiддають Товариство ризику змiни
процентної ставки. Позики, виданi за фiксованою ставкою, пiддають Товариство ризику змiни
справедливої вартостi процентної ставки. Полiтика Товариства спрямована на пiдтримку її
запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою i отримання позик за фiксованими
процентними ставками. Так як позики Товариства отриманi за фiксованими ставками та
умовами кредитного договору їх змiни не передбаченi - то вiдповiдно ризик змiни процентної
ставки вiдсутнiй.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Товариства погасити фiнансовi зобов'язання
вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю Товариства, в цiлому, полягає в забезпеченнi Товариства
постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому
уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю Товариства ризику.
Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових
коштiв, надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть
фiнансування засобiв через достатню кiлькiсть кредитiв з встановленою термiнами, а також
можливiсть закриття (реалiзацiї) ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером
основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл Товариства забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок
збереження коштiв в рамках кредитних лiнiй.
У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для
досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної

дiяльностi та зовнiшнього фiнансування вiд пов'язаних компанiй.
Товариство проаналiзувало концентрацiю ризику щодо рефiнансування своєї заборгованостi i
дiйшла висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фiнансування вiд
пов'язаних сторiн в достатньому обсязi.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом i виникнення, у
зв'язку з цим, фiнансових збиткiв у Товариства. Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства
може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових
коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй наявних для продажу, дебiторської
заборгованостi а також iнших фiнансових активiв.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити Товариства, в основному, зберiгаються у надiйних
банках, що розташованi в Українi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну
полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику
проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують
певну суму. Бiльшiсть продажiв Товариства здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною
кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.
Монiторинг та аналiз кредитного ризику Товариства проводиться iндивiдуально по кожному
випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у
резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОМЕТРОБУД" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим,
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не
наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПАТ
"Днiпрометробуд" на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого
об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не
наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не
наводиться,оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не
користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

30.04.2018
Дата проведення
94,99
Кворум зборів
30 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi Опис
Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 94,999999%.
Порядок голосування на Зборах:
1.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться
виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти
голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", "
утримався").
2.
Пiсля розгляду питання i винесення Головою зборiв цього питання
на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
3.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча
акцiя надає акцiонеровi один голос для вирiшення кожного з питань,
винесених на голосування на зборах.
4.
Бюлетенi для голосування визнанi недiйсними, не враховуються пiд
час пiдрахунку голосiв.
5.
Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку
денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та
голосування з кожного питання порядку денного.
6.
Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється
згiдно чинного законодавства України.
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
Прийнятерiшення: обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Тiмченко Iрина Миколаївна.
Члени Лiчильної комiсiї - Гладка Наталiя Миколаївна;
-Антончик Свiтлана Миколаївна.
Питання 2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
Прийняте рiшення: Обрати
Головою зборiв Михайленка Сергiя
Михайловича, Секретарем зборiв - Романенко Наталю Валерiївну.
Питання 3. Затвердження порядку проведення зборiв.
Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення зборiв.
Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства та затвердження

заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження
заходiв за результатами його розгляду.
Прийнятi рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
Питання 7. Розподiл збиткiв Товариства.
Прийнятi рiшення: Затвердити розподiл збиткiв Товариства.
Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства
Прийнятi рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради
Товариства
Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства
Прийнятi рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у складi 5 (п'яти)
осiб.
Питання 10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, обрати особу,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
Товариства.
Прийнятi рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв. Надати
керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження на пiдписання
цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства.
Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Питання 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 4
(чотирьох) осiб.
Питання 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв. Надати
керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження на пiдписання
цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Питання 14. Погодження проектiв договорiв на вчинення значних
правочинiв.
Прийнятi рiшення: Погодити проект договору з АТ "Лiмак Iншаат Санаї

ве Тiджарет А.Ш." та проект договору мiж АТ "Лiмак Iншаат Санаї ве
Тiджарет А.Ш.", ПАТ "Днiпрометробуд" та ПАТ "ДТЕК Днiпрообленерго".
Питання 15. Припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв.
Прийнятi рiшення: Припинити повноваження лiчильної комiсiї зборiв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
5
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні
X
X
X

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Сидоренко Олексiй
Анатолiйович
Опис:
Iванченко Iрина Сергiївна
Опис:
Конопля Людмила
Григорiiвна
Опис:
Неруш Свiтлана

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Олександрiвна
Опис:
Зiнов Юрiй Юрiйович
Опис:

Член Наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року вiдбулися 6 засiдань Наглядової ради, на яких розглядались питання,
вiднесенi Статутом та законодавством України до компетенцiї Наглядової ради, зокрема:
- погодження проектiв договорiв на вчинення значних правочинiв.
- прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- визначення дати, часу i мiсця проведення загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
рiчних загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах
ПАТ "Днiпрометробуд".
- затвердження проекту порядку денного загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- обрання реєстрацiйної комiсiї.
- формування тимчасової лiчильної комiсiї.
- затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- обрання незалежного аудитора для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
"Днiпрометробуд" та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором.
- затвердження остаточнiй редакцiї порядку денного загальних зборiв ПАТ "Днiпрометробуд".
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування.

- затвердження кандидатур у члени Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд".
- атвердження форми i тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.
- атвердження кандидатур у члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд".
- обрання Голови та Секретаря Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд".
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту
Товариства, виконавчим органом ПАТ
"Днiпрометробуд" є Правлiння. Склад
виконавчого органу станом на 31.12.2018:
1. Таран Станiслав Олександрович Голова правлiння.
2. Женкiна Людмила Василiвна - член
правлiння.
3. Демiдова Тетяна Євгенiївна - член
правлiння.
4. Комаров Вiктор Миколайович - член
правлiння.

Функціональні обов'язки
Виконавчий орган здiйснює керiвництво
поточною дiяльнiстю Товариства Склад
Правлiння обирається Наглядовою радою
самостiйно або за поданням Голови правлiння.
Кiлькiсний склад Правлiння визначається
рiшенням Наглядової ради. Правлiння
пiдзвiтне у своїй дiяльностi Загальним
зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства.
Правлiння забезпечує вiдповiднiсть дiяльностi
Товариства вимогам законодавства, рiшенням
загальних зборiв та Наглядової ради.
1. Таран Станiслав Олександрович - Голова
правлiння - вiдповiдно до Статуту здiйснює
керiвництво та вирiшує всi питання поточної
дiяльностi Товариства,
крiм тих, що чинним законодавством, Статутом
та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової
ради;
2. Женкiна Людмила Василiвна - Член правлiння
(головний бухгалтер) - здiйснює органiзацiю
ведення бухгалтерського та податкового облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад з
урахуванням особливостей дiяльностi
Товариства, а також:
- забезпечує ефективну дiяльнiсть Товариства,
облiковує використання майна;
- органiзує облiк активiв та зобов'язань,
господарських операцiй, пов'язаних з рухом
основних засобiв та запасiв, облiком витрат
виробництва, реалiзацiї продукцiї, виконання
робiт (послуг), результатiв

господарськофiнансової дiяльностi Товариства, а
також фiнансових, розрахункових i кредитних
операцiй;
- забезпечує складання на основi даних
бухгалтерського облiку фiнансової та податкової
звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в
установленi строки користувачам;
- здiйснює заходи щодо надання iнформацiї про
фiнансову звiтнiсть Товариства;
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших
видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають
пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого
рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями;
- вiдповiдно до дiючої у Товариства процедури
здiйснення платежiв облiковує господарськi
операцiї;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу
господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства
за даними бухгалтерського облiку та звiтностi.
3. Демiдова Тетяна Євгенiївна - Член правлiння
(начальник планово-економiчного вiддiлу):
- органiзовує розроблення та втiлення стратегiї
економiчного розвитку Товариства;
- здiйснює розроблення та виконання
фiнансових планiв Товариства;
- здiйснює пiдготовку, оформлення та
пiдписання договорiв пiдряду, субпiдряду, про
надання послуг та оренди основних засобiв
Товариства;
- органiзовує фiнансування поточних витрат
Товариства;
- здiйснює економiчний аналiз
фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
- контролює рацiональне використання
матерiальних, фiнансових, трудових ресурсiв
Товариства;
- органiзовує розробку та дотримання полiтики
цiноутворення та встановлення тарифiв.
4. Комаров Вiктор Миколайович - Член
правлiння (начальник дiльницi
гiрничо-капiтальних робiт) - забезпечує
досягнення дiльницею
встановлених виробничих завдань з обсягу
виконання гiрничо-капiтальних
i
гiрничих
робiт, а також iнших технiко-економiчних
показникiв; безпечне проведення робiт,
дотримання вимог i норм охорони працi i
промислової санiтарiї; належне утримання i
правильну експлуатацiю обладнання, механiзмiв,

Опис

засобiв пожежогасiння, вентиляцiї; введення
в експлуатацiю нових об'єктiв на дiльницi,
своєчасне доставляння матерiалiв та запасних
частин; використання рацiональних форм
оплати працi та матерiального заохочення;
вивчення робiтниками дiльницi плану
лiквiдацiї аварiй.
Складає разом з iншими службами i дiльницями
паспорти проходження i крiплення пiдготовчих
виробок, буровибухових робiт, виконання
гiрничо-капiтальних робiт, схеми
розставляння штату працюючих, органiзацiї
працi та технологiчнi графiки
роботи
обладнання.
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення
всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю товариства, що охоплює юридичнi та
фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та
зовнiшнiй сферi дiяльностi товариства, крiм
питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв.
Засiдання Правлiння проводяться в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
Засiдання Правлiння скликаються Головою
Правлiння самостiйно або на вимогу будь-кого з
членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має
право вимагати проведення засiдання Правлiння
та вносити питання до порядку денного
засiдання Правлiння.
Голова Правлiння самостiйно визначає дату, час,
мiсце та порядок денний засiдання Правлiння. У
випадку скликання засiдання Правлiння на
вимогу членiв Правлiння, Голова Правлiння
зобов'язаний призначити засiдання Правлiння у
термiн, у мiсцi i з порядком денним, якi зазначенi
у вимозi.
Засiдання Правлiння веде Голова Правлiння, а в
разi його вiдсутностi - член Правлiння
уповноважений Правлiнням.
Засiдання Правлiння є правомочним, якщо на
ньому присутнi не менше половини членiв
Правлiння. Кожен член Правлiння має пiд час
проведення засiдань Правлiння один голос.
Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї
Правлiння, крiм випадкiв прямо передбачених
цим Статутом, вирiшуються колегiально.
Рiшення Правлiння приймаються простою
бiльшiстю голосiв її членiв, якi присутнi на його
засiданнi.
На засiданнi Правлiння ведеться протокол.
Питання, що розглядаються на кожному

засiданнi Правлiння, заносяться до протоколу.
Протокол засiдання Правлiння пiдписується
всiма присутнiми на ньому членами Правлiння та
надається за вимогою для ознайомлення члену
Правлiння, члену Наглядової ради чи Ревiзiйної
комiсiї, представнику профспiлкового чи iншого
уповноваженого трудовим колективом органу,
який пiдписав колективний договiр вiд iменi
трудового колективу.
У 2018 роцi Виконавчим органом товариства в
межах своєї компетенцiї вживались всi можливi
заходи для досягнення цiлей, встановлених на
2018 рiк. Серед iншого, Виконавчим органом
товариства вживались всi можливi заходи,
направленi на захист iнтересiв акцiонерiв та
працiвникiв Товариства; проведення Загальних
зборiв Товариства; прийнятi вiдповiднi рiшення з
питань, необхiдних для забезпечення
безперебiйної та сталої роботи Товариства в
цiлому.
Виконавчий орган Товариства в межах його
компетенцiї, визначеної чинним законодавством,
Статутом Товариства та вiдповiдно до рiшень
Наглядової ради, надалi буде здiйснювати
заходи, направленi на забезпечення досягнення
чiтких цiлей дiяльностi Товариства,
встановлених Вищим органом Товариства на
2019 рiк.
Примітки
Протягом 2018 року змiни у складi виконавчого органу не вiдбувалися.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
Загальн
належит
Виконав
і збори Наглядов
ь до
чий
акціоне
а рада
компете
орган
рів
нції
жодного

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

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформація Документи
Копії
Інформаці
діяльність акціонерного розповсюдж оприлюдню надаються докумен
я

товариства

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

ується на
загальних
зборах

ється в
для
загальнодос ознайомлен
тупній
ня
інформаційн безпосеред
ій базі даних
ньо в
Національно акціонерно
ї комісії з
му
цінних
товаристві
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів або
через особу,
яка
провадить
діяльність з
оприлюднен
ня
регульовано
ї інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

розміщуєт
ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

ні
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Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

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

Держава Україна, в особi суб'єкта
управлiння об'єктами державної
власностi - РВ ФДМУ по
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та
Кiровоградськiй областях

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)
42767945

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

94,99

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згiдно з п. 15.4 Статуту,посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени Наглядової ради,
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї, Голова правлiння i члени правлiння.
Вiдповiдно до п. 17.5. та 17.6. Статуту, Наглядова рада обирається акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв у кiлькостi 5-х членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть, на строк до наступних Загальних зборiв. До складу Наглядової ради
входять Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та три члени Наглядової ради.
Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси.
Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом
кумулятивного голосування.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до
виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 16.2.1.21 Статуту). Вiдповiдно до п. 17.7.4.
Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради,
який є представником акцiонера;
6) в разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на
цю посаду, якщо Статутом або чинним законодавством виключається можливiсть виконання
такої особою обов'язкiв члена Наглядової ради;
7) в разi якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати
вимогам, визначеним пунктом 10? статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства". У разi
настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої
повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Вiдповiдно до п. 18.3. Статуту, Голова правлiння та члени Правлiння обираються Наглядовою
радою. Кiлькiсний склад Правлiння визначається рiшенням Наглядової ради. Обрання та
припинення повноважень Голови правлiння та членiв Правлiння, а також прийняття рiшення
про вiдсторонення Голови правлiння та членiв Правлiння та обрання особи, яка тимчасово
здiйснювати повноваження Голови правлiння, євиключноюкомпетенцiєю Наглядової ради (п.
17.3. Статуту).
Вiдповiдно до п. 19.3. Статуту, члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами у
кiлькостi чотирьох осiб строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Вiдповiдно до п.
19.6.7. Статуту, повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням

загальних зборiв акцiонерiв.
9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА (п. 17 Статуту ПАТ "Днiпрометробуд"):
Члени Наглядової ради мають право:
1)
отримувати будь-яку iнформацiю (за винятком iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.
2)
вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку
денного засiдань Наглядової ради.
3)
виражати письмову незгоду з рiшеннями Наглядової ради.
4)
iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.
5)
вносити пропозицiї, обговорювати i голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради.
6)
ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Голови
правлiння.
7)
добровiльно складати свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно
попередивши про це Товариство не пiзнiше нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.
8)
отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв.
Голова Наглядової ради:
1)
органiзовує та керує роботою Наглядової ради.
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради.
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами,
виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права iнтереси у взаємовiдносинах iз ними,
а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у
взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами.
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний
стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства.
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, якi видаються на пiдставi рiшень
Наглядової ради
7) на пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та
членами Ревiзiйної комiсiї
8) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий
договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Голови правлiння або членiв правлiння,
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього.
9) надає Наглядовiй радi кандидатури щодо кандидатури для обрання Корпоративним
секретарем.
10) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її
функцiй та завдань.
ПРАВЛIННЯ (п. 18 Статуту ПАТ "Днiпрометробуд"):
Голова правлiння має право:
1)
вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства.
2)
без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо

яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього,
або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв.
3)
представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та
фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i
управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори,
самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та
iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень
Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства - пiсля
отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв.
4)
укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення
або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
5)
вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або
за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
6)
розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених
цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або
Загальних зборiв.
7)
з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й
довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд
iменi Товариства юридично значимих дiй.
8)
видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо
дiяльностi Товариства.
9)
приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових
вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
10)
надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма
особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими
представниками Товариства.
11)
приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви,
клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов'язанi або стосуються використання
Товариством своїх прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних
комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших
державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування.
12)
здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п. 19 Статуту ПАТ "Днiпрометробуд"):
Ревiзiйна Комiсiя має право:
1)
отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали,
бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на
неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї про
надання такої iнформацiї та документiв.
2)
вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради та нарад Голови правлiння.
3)
оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi
та перевiряти їх фактичну наявнiсть.
4)
вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення
перевiрок;
5)
Вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його

посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї.
6)
проводити службовi розслiдування.
7)
отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.
8)
залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх
консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
9)
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
10)
iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi
затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм
вищезазначеної),
що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або
iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення вiд положень кодексу
корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про
проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний
склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за
наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне
управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону не виявлено.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "АЛЬТIС - ТРАСТ"
(закритий не диверсифiкований
венчурний пайовий
iнвестицiйний фонд "ВIЗАРД"),
РВ ФДМУ по
Днiпропетровськiй

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
37396379-23
31584

13467337

Місцезнаходження
03146, Україна,
Київська обл.,
Святошинський р-н,
м. Київ, вул.
Качалова, буд. 5-В
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., Шевченкiнский
р-н, м. Днiпро, вул.
Центральна, буд.6

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1 675 996

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

5

1 675 996

0

31 843 920

95

31 843 920

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

33 519 916

100

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
33 519 916

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiї простi
бездокументарнi iменнi

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість
(грн)

Права та обов'язки

33 519 916

0,25

Власниками акцiй товариства - є Акцiонери, якi мають право:
1. Брати участь в управлiннi Товариством у порядку та у спосiб,
передбаченому Статутом та чинним законодавством.
2. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його
частку (дивiденди) у разi оголошення їх виплати та їх виплати в
порядку, строки i пособом, передбаченим законодавством та
Статутом.
3. Бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв передбачених
законом, та брати участь у дiяльностi органiв Товариства.
4. Отримувати iнформацiю та документи щодо господарської
дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, визначених
законодавством України та Статутом.
5. Отримувати iнформацiю щодо особи, на яку покладено обов'язок
iз складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах, її мiсцезнаходження та режим роботи.
6. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм цiнни папери,
випущени Товариством, або їх частину iншим iншим акцiонерам або
третiм особам.
7. У випадках та порядку, визначеному законодавством України,
придбавати додатково розмiщуванi акцiї Товариства пропорцiйно
частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй Товариства.
8. Уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав,
якi надаються акцiями Товариства.
9. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв
Товариства.
10. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна
Товариства або вартiсть частини майна Товариства.
11. Продавати акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами
рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
12. Вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством
належних йому голосуючих акцiй у встановлених Статутом та
чинним законодавством
випадках.
13. У випадках порушення прав, наданих акцiонерам чинним
законодавством та Статутом, здiйснювати їх захист.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
вiдсутня

Акцiонери (акцiонер), якi на дату складання перелiку акцiонерiв,
мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10
(десяти) i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, мають
також право:
1. Призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю
акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та
пiдбиттям їх пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв
Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї
акцiонерiв.
2. Вимагати вiд Наглядової ради скликання, а в передбачених
законодавством України випадках - скликати позачерговi Загальнi
збори самостiйно та приймати необхiднi для цього рiшення.
Акцiонер (акцiонери), який (якi) є (сукупно є) власником
(власниками) бiльш нiж 10 (десяти) вiдсоткiв голосуючих акцiй,
мають також право вимагати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також проведення аудиторської перевiрки
дiяльностi Товариства та укладати вiдповiдний договiр iз аудитором
(аудиторською фiрмою).
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
25.11.1999

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
215/04/1/99

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Днiпропетровське
UA4000165260 Акція проста Бездокумент
0,25
33 519 91
8 379 979
100
територiальне
бездокумента арні іменні
6
управлiння Державної
рна іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював у звiтному роцi додаткову емiсiю акцiй.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
25.11.1999

2
215/04/1/99

3
UA4000165260

4
33 519 916

5
8 379 979

6
33 519 916

Опис:
д/н

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

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

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 276,5
1 956,1
865,9
647
1 328,1
1 146,1
2,8
2,8
0
0
79,7
160,2
77,9

18,3

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 276,5
1 956,1
865,9
647
1 328,1
1 146,1
2,8
2,8
0
0
79,7
160,2
77,9

18,3

76,7
0
0
0
76,7
0
1,2
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,3
0
0
0
18,3
2 354,4
1 974,4
0
0
2 354,4
1 974,4
Термiни корисного використання основних засобiв визначається
вiдповiдно до стандарту бухгалтерського облiку кожному об'єкту
iндивiдуально;
- первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2018 року (тис. грн.) 18305;
- накопичений знос основних засобiв на кiнець 2018 року (тис. грн.) 16331;
Змiни у первiснiй вартостi основних засобiв зумовленi набуттям у
власнiсть за договорами купiвлi - продажу основних засобiв,
реконструкцiєю й технiчним переоснащенням шляхом модернiзацiї
iснуючих об'єктiв та списанням об'єктiв основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
3 820
25 145
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
8 380
8 380
Скоригований статутний капітал
8 380
8 380
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
Опис
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний
капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (3820 тис.грн.) менше скоригованого статутного
капiталу (8380 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам Ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу
України.

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

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

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
АВ №581322
д/н
19.09.2006
(044) 591-04-04
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть
ПАТ "НДУ" надає послуги з вiдкриття
рахунку у цiнних паперах, депозитарного
обслуговування випускiв цiнних паперiв,
надання
реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв.
Аудиторська фiрма "РЕСУРС-АУДИТ" у
формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю
Товариство з обмеженою відповідальністю
23647230
49000, Україна, Дніпропетровська обл., д/н
р-н, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, буд.
93, оф. 415
Свiдоцтво № 3733
Аудиторська Палата України
02.03.2007
+38 (056) 744-30-52
+38 (056) 744-30-52
Деятельность в области бухгалтерского
учета и аудита; консультации по
налогообложению
Аудиторська фiрма "РЕСУРС-АУДИТ"
здiйснює перевiрку повного пакету рiчної
фiнансової
звiтностi
ПАТ
"Днiпрометробуд".
Романов Костянтин Валерiйович
Підприємець - фізична особа
д/н
49000, Україна, Дніпропетровська обл., д/н
р-н, м. Днiпро, вул. Титова, буд. 12-А
Свiдоцтво № 573099
д/н

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

+38(097) 669-23-20
д/н
Дiяльнiсть у сферi права
Послуги, що надаються товариству:
- перевiркапроектiв договорiв, що наданi
Замовнику треттiми особами, на предмет
вiдповiдностi їх чинному законодавству;
- аналiз укладених договорiв та проектiв
договорiв, якi Замовник має намiр укласти;
- консультацiї з правових питань дiяльностi
Замовника;
- пiдготовка проектiв вiдповiдей на запити
контролюючих та правоохоронних органiв;
- аналiз кредиторської та/або дебiторської
заборгованостi на предмет їх оптимiзацiї
шляхом:
погашення,
примусового
стягнення, продажу, замiни боржникiв
та/або
кредиторiв,
змiни
виду
заборгованостi тощо;
- представляє iнтереси Замовника в
органах державної виконавчої служби або
перед приватним виконавцем з питань
стягненнядебiторської чи кредиторської
заборгованостi;
- за необхiдностi приймає участь у
переговорах Замовника iз контрагентами
або
представниками
контролюючих
органiв;
- здiйснює захист iнтересiв Замовника в
судах всiх iнстанцiй;
оскаржує
результати
перевiрок
контролюючих i правоохоронних органiв,
в тому числi складання проектiв
заперечень та/або скарг на акти перевiрок,
складання
проектiв
позовних
заяв,
представництво при їх розглядi.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпрометробуд"
Дніпропетровська область, Кiровський р-н

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Будівництво залізниць і метрополітену
діяльності
Середня кількість працівників: 73
Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд.5, (096)544-34-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

04880239

за КОАТУУ

1210137500

за КОПФГ

230

за КВЕД

42.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

0
10
( 10 )
125
2 354
22 338
( 19 984 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
10
( 10 )
125
1 974
18 305
( 16 331 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
2 479

0
2 099

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

22 564
2 128
20 436
0
0
0
0
0

1 650
1 650
0
0
0
0
0
0

1125

1 682

3 898

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

0
83
6
0
0
654
5
102
0
0
0
0

0
83
6
0
0
878
5
71
0
0
1
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
594
25 684

0
0
0
0
767
7 353

1200

0

0

1300

28 163

9 452
На кінець
звітного
періоду
4
8 380
0
0
4 058
0
0
0
-88 682
(0)
(0)
0
-76 244

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

8 380
0
0
4 058
0
0
0
-57 690
(0)
(0)
0
-45 252

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
15 410
7 256
0
2 713
3 191
1 600
0
0
0
0
0
0
43 245
73 415

0
14 455
9 851
0
3 597
3 687
2 732
0
0
0
0
0
0
51 374
85 696

1700

0

0

1800
1900

0
28 163

0
9 452

Керівник

Таран Станiслав Олександрович

Головний бухгалтер

Женкiна Людмила Василiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпрометробуд"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

04880239

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

8 905

6 282

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 13 469 )
(0)

( 9 568 )
(0)

2090

0

0

2095

( 4 564 )

( 3 286 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4 410

0
0
0
1 351

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 795 )
(0)
( 9 876 )

( 651 )
(0)
( 8 132 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 10 825 )
0
0

( 10 718 )
0
0

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

1
0
(0)
(0)
( 20 168 )
0

3
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 30 992 )
0

( 10 715 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 30 992 )

( 10 715 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-30 992

0
-10 715

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
3 702
Витрати на оплату праці
2505
8 328
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 833
Амортизація
2515
851
Інші операційні витрати
2520
9 426
Разом
2550
24 140
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
33 519 916
33 519 916
-0,924580

За аналогічний
період
попереднього
року
4
365
7 309
1 594
1 004
8 079
18 351
За аналогічний
період
попереднього
року
4
33 519 916
33 519 916
-0,319660

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н

2615

-0,924580

-0,319660

2650

0,00

0,00

Керівник

Таран Станiслав Олександрович

Головний бухгалтер

Женкiна Людмила Василiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпрометробуд"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

04880239

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

8 479
0
0
68
0
1 500
0

6 011
0
0
66
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
240
0
0
0
0

0
208
0
0
0
1 670

3100
3105
3110
3115
3116

( 3 493 )
( 4 759 )
( 934 )
( 808 )
(0)

( 1 299 )
( 4 762 )
( 936 )
( 817 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 808 )

( 817 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 112 )
181

(0)
( 109 )
32

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 212 )
(0)
(0)

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-212

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-31
102
0
71

(0)
0
32
70
0
102

Керівник

Таран Станiслав Олександрович

Головний бухгалтер
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КОДИ
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд"

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

04880239

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
8 380
0

4
0
0

5
4 058
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-57 690
0

4010
4090
4095

0
0
8 380

0
0
0

0
0
4 058

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-45 252
0

0
0
-57 690

0
0
0

0
0
0

0
0
-45 252

0

-30 992

0

0

-30 992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
8 380

0
0

0
4 058

0
0

-30 992
-88 682

0
0

0
0

-30 992
-76 244

Керівник

Таран Станiслав Олександрович

Головний бухгалтер

Женкiна Людмила Василiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Звiт з аудиту фiнансової звiтностi

Аудиторська фiрма "РЕСУРС-АУДИТ"
у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю
23647230
49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького,
буд. 93, оф. 415
3733
номер: 322/4, дата: 25.02.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
д/н
номер: 08/04-19, дата: 08.04.2019
дата початку: 08.04.2019, дата
закінчення: 25.04.2019
25.04.2019
60 000,00

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОМЕТРОБУД" станом на 31.12.2018 року.
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД" (код ЄДРПОУ 04880239,
мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5, дата державної реєстрацiї: 26.06.1998
р.), що додається, яка складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р.
та вiдповiдних звiтiв: звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про рух
грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за 2018 рiк, а також зi
стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та примiток.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для
висловлення думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД" на 31 грудня 2018 р. та її фiнансовi
результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi зi змiнами та доповненнями.
Основа для думки iз застереженням

На пiдставi наданих фiнансових звiтiв ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД", пiдготовлених згiдно
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi П(С)БО). Товариством
порушено вимоги до Закону України "Про бухгалтерський облiк фiнансову звiтнiсть в Українi" №
996-XIV вiд 16.07.1999р. (iз змiнами та доповненнями) про введення на територiї України
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також Постановою Уряду вiд
30.11.2011р. № 1223 про внесення змiн у Порядок надання фiнансової звiтностi, затвердженої
постановою КМУ вiд 28.02.2000р. № 419 та згiдно Порядку НКЦПФР № 981 (п. 17 ч. IV),
Порядку НКЦПФР № 1780 (п.2 р.1), де публiчнi акцiонернi товариства та iншi фiнансовi установи
повиннi формувати та надавати фiнансову звiтнiсть з застосуванням Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Товариство не надало фiнансовi звiти, згiдно вищевказаних вимог.
Перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) пiдприємством ПАТ
"ДНIПРОМЕТРОБУД" не здiйснено. Таким чином перевiрена фiнансова звiтнiсть, яка
пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД" згiдно з етичними вимогами,
застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз
застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД" несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має
iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що
мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує,
що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо
ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути
увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi
подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання,
якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час
нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi
нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому
окремi питання не вплинули на висловлену думку аудитора.
Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту
Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур
1.Питання безперервностi дiяльностi
Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства.
Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення, для пiдтвердження

аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх
заходiв у зв'язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони
розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi .
2.Облiк та оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi для забезпечення своєчасного погашення своїх
зобов'язань. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю,
прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Здiйснюється регулярний
монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi. Ми провели аналiз застосовуваних
керiвництвом Товариства облiкової полiтики, припущень i професiйних суджень, включаючи
критичну оцiнку iнформацiї, використовуваної управлiнським персоналом для оцiнки iншої
поточної дебiторської заборгованостi.
3. Залучення коштiв, у тому числi вiд фiзичних та юридичних осiб.
Ми провели аналiтичнi процедури по залученню коштiв, у тому числi вiд фiзичних та
юридичних осiб. Дiяльнiсть проводиться тiльки за рахунок власних коштiв.
4. Оцiнка активiв за справедливою вартiстю. Знецiнення активiв.
Ми провели аналiтичнi процедури по визначенню справедливої вартостi активiв.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду. Активи Товариства вiдображенi за справедливою вартiстю що
дорiвнює вартостi при придбаннi активiв. Знецiнення активiв не встановлено.
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити
достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi
є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi. Розкрито в примiтках .
5. Операцiї з пов'язаними особами
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: Генеральний
директор, головний бухгалтер та засновники Товариства. Протягом звiтного перiоду
управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно
до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву
Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Розкритi в примiтках до
фiнансової звiтностi
6. Наявнiсть судових позивiв, що суттєво впливають на дiяльнiсть Товариства
Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу судових позивiв. Протягом 2018 року у
провадженнi судiв знаходилось 5 проваджень стороною в яких є ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД".
Розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi.
7.Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу фiнансового стану Товариства вiдповiдно до
засад, щодо подiй пiсля дати балансу
Подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства. Подiї пiсля дати
балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив
на фiнансовий стан Товариства вiдсутнi, що розкрито в примiтках.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено з урахуванням запровадження мiжнародних

стандартiв фiнансової звiтностi та складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
товариствами.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Щодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацом пункту
9) частини 3 статтi 40-1, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
№3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту - Закон):
Пiд час аудиту нами перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде
подавати у складi Звiту керiвництва рiчної регулярної iнформацiї емiтента.
Ми висловлюємо думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових
осiб, опис повноважень посадових осiб.
На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi
затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм
вищезазначеної),
що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший);
практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення вiд положень кодексу
корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про
проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний
склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за
наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне
управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону не виявлено.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Ресурс-Аудит "
Код ЄДРПОУ 23647230.
Мiсцезнаходження:49010, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, б. 93, к. 415
Телефон: (0562) 744-30-52.
Внесено в Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий
аудит фiнансової звiтностi" № 3733
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане згiдно Рiшення Аудиторської
палати України вiд 25.02.2016 р. № 322/4.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку окремої фiнансової звiтностi (надалi фiнансова звiтнiсть), яка достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Товариства станом на 31 грудня 2018 року, результати її дiяльностi, а також рух грошових
коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi за текстом - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi зi змiнами та доповненнями.
Управлiнський персонал ПАТ "ДНIПРОМЕТРОБУД" несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв,
якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не
має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

