
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження

1.3. Код за ЄДРПОУ 35855645

68600  Одеська область д/н мiсто Iзмаїл, вул.Судноремонтникiв, буд.1

Приватне акцiонерне товариство

Голова Правлiння Сiдяков Валерiй Олександрович

26.04.2017МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс 0484139160 0484139181

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.idsr.com.ua 27.04.2017
Дата

26.04.2017
Дата

за 2016 рік

2. Річна інформація опублікована у 80 Вiдомостi НКЦПФР 27.04.2017
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса izmssrz@izmdss.od.ua



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

33. Примітки: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не
надаються  тому, що види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються  тому, що у звiтному
роцi такої подiї не вiдбувалося.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що  посада корпоративного
секретаря вiдсутня.

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість



- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому, що товариство не входить до числа
емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. 
- Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим, що дивiденди  не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому, що Товариство не
випускало облiгацiї .
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались
iншi цiннi папери.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались
похiднi цiннi папери
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому,
що Товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що Товариство не
вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких
є заiнтересованiсть не надається тому, що рiшення не приймалось.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство
не випускало боргових цiнних паперiв.
-  Звiт про стан об'єктiв  нерухомостi не надається  у зв'язку   з його вiдсутнiстю.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

4. Територія (область) Одеська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 14.07.2008

5. Статутний капітал (грн.)     44481900.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників        301

33.15 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І ЧОВНІВ
30.11 БУДУВАННЯ СУДЕН І ПЛАВУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
52.22 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

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

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 328209

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

АБ "Південний"

5) МФО банку 328209

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

АБ "Південний"
3) Поточний рахунок 26003010016987

6) Поточний рахунок 26003010016987

11. Банки, що обслуговують емітента :



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 00032945  01133 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Кутузова, 18/9   0.000000000000
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IЗМАЇЛЬСЬКИЙ
СУДНОБУДIВЕЛЬНО-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

32783269  68607 Одеська область д/н мiсто Iзмаїл вул. Артема, 1   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



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

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

КК 577868 04.01.2001 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй обл.

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

Сiдяков Валерiй Олександрович

1) Посада Голова Правлiння

5) Освіта вища, Одеський технологічний інститут холодильної промисловості в 1978р.,
спеціальність - кріогенна техніка, кваліфікація  інженер-механік

4) Рік народження 1954

6) Стаж роботи (років) 40

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова правління ВАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi виробничої необхiдностi.
Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Правлiння в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим
законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалiзацiї прав, повноважень та
функцiй, передбачених цiлями та предметом дiяльностi Товариства. Голова Правлiння без довiреностi здiйснює
дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати рiшення
вищого органу та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в вiдносинах з iншими юридичними
особами, державними та iншими органами, вести переговори, пiдписувати колективний договiр, укладати
договори вiд iменi Товариства, в тому числi щодо отримання кредиту та застави майна, органiзовувати ведення
протоколiв Загальних зборiв Товариства, формувати адмiнiстрацiю Товариства, здiйснювати прийом та
звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, видавати накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi
Товариства, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства, здiйснювати iншi дiї по оперативному управлiнню
Товариством. Розмiр виплаченої винагороди(заробiтна плата) за 2016 р.- 59731.00  грн. , у тому числi у
натуральнiй формi - вiдсутня. 
Iншi посади у iнших Товариствах: не обiймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління. 
Загальний стаж роботи: 40 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)

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

КЕ 518832 24.01.1997 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй обл.

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

Бузань Вiктор Олександрович

1) Посада Заступник Голови Правлiння

5) Освіта вища, Одеський інститут інженерів морського флоту в 1981р., спеціальність
- суднобудування і судноремонт, кваліфікація  інженер - кораблебудівник

4) Рік народження 1959

6) Стаж роботи (років) 31

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

головний інженер ВАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"



9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi виробничої необхiдностi.
Повноваження та обов'язки посадової особи: заступник Голови Правлiння в межах своєї компетенцiї згiдно з
дiючим законодавством та Статутом здiйснює оперативне керiвництво його поточною дiяльнiстю, надає допомогу
Головi Правлiння в органiзацiї роботи Товариства. В якостi заступника Голови Правлiння винагороди, у тому
числi у натуральнiй формi, не отримує. У штатному розкладi Товариства  значиться - головний інженер. Iншi
посади у iнших Товариствах - не обiймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний iнженер. 
Загальний стаж роботи: 31 роки. 

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)

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

КК 447157 16.03.2000 Iзмаїльським МВ УМВС в Одеськiй обл.

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

Наумова Галина Андрiївна

1) Посада Член Правлiння- головний бухгалтер

5) Освіта базова вища, Симферопольський технікум харчової промисловості в 1980р.,
спеціальність - бухгалтерський облік на підприємствах харчової
промисловості, кваліфікація - бухгалтер

4) Рік народження 1959

6) Стаж роботи (років) 32

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

головний бухгалтер ВАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi виробничої необхiдностi.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на
пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю;
органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв
до бюджету; своєчасно i правильно складає звiти. Розмiр виплаченої винагороди(заробiтна плата) за 2016р.-
75021,15  грн. , у тому числi у натуральнiй формi - вiдсутня. 
Iншi посади у iнших Товариствах - не обiймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. 
Загальний стаж роботи: 32 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)



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

КЕ 244828 05.05.1996 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.

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

Тарнавський Євген Олександрович

1) Посада Голова Ревізійної комісії

5) Освіта вища, Одеський державний економічний університет в 2002р., спеціальність
- облік і аудит, кваліфікація - економіст

4) Рік народження 1979

6) Стаж роботи (років) 16

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

головний бухгалтер ПП "ДОК-СЕРВІС"

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi виробничої необхiдностi.
Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим
законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль фiнансово
- господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться
Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, або за вимогою
акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по
результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. 
В якостi Голови Ревiзiйної комiсiї винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному
розкладi Товариства  не значиться. 
Iншi посади у iнших Товариствах: директор ПП "ДОК-СЕРВІС", 68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова,
буд.232.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: в.о.головного бухгалтера, головний
бухгалтер, директор. 
Загальний стаж роботи: 16 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки

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

КЕ 105154 03.01.1995 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi

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

Купрiєнко Вiталiй Миколайович

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

5) Освіта вища, Одеський державний морський університет в 2002р., спеціальність -
організація перевезень і управління на транспорті, кваліфікація - інженер з
експлуатації морського транспорту

4) Рік народження 1977

6) Стаж роботи (років) 16

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

начальник комерційного вiддiлу ВАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки



9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбуваються у разi необхiдностi за
рiшенням Загальних зборiв. Повноваження та обов'язки: член Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно
з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства
проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, або
за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по
результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якостi члена Ревiзiйної комiсiї винагороди, у тому числi у
натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi Товариства значиться - начальник комерцiйного вiддiлу. 
Iншi посади у iнших Товариствах: не обiймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу договорної і
комерційної роботи, менеджер з питань комерційної діяльності, начальник комерцiйного вiддiлу. 
Загальний стаж роботи: 16 років.

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

КЕ 560685 13.03.1997 Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй областi

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

Варакута Iнна Миколаївна

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

5) Освіта базова  вища, Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва в 1991р.,
спеціальність - економіка та планування в галузях народного господарства,
кваліфікація  технік - економіст

4) Рік народження 1972

6) Стаж роботи (років) 27

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

старший бухгалтер ВАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбуваються у разi необхiдностi за
рiшенням Загальних зборiв. Повноваження та обов'язки: член Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно
з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства
проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, або
за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по
результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. 
В якостi члена Ревiзiйної комiсiї винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi
Товариства значиться - старший бухгалтер. 
Iншi посади у iнших Товариствах: не обiймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер. 
Загальний стаж роботи: 27 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки



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

КК 313108 09.07.1999 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.

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

Урбанський Iгор Анатолiйович

1) Посада Голова Наглядової ради

5) Освіта вища, Одеське вище інженерне морське училище в 1976р., спеціальність -
судноводіння на морських шляхах, кваліфікація інженер-судноводій

4) Рік народження 1953

6) Стаж роботи (років) 36

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "АЛЬФА ІНВЕСТ", генеральний директор

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних
зборiв. Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом Товариства та рiшенням Загальних
зборiв Товариства. Захищає iнтереси Товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової ради входить визначення
та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а
також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiонування iнформацiйних систем, якi в
випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан Товариства. 
В якостi Голови Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi Товариства
не значиться. 
У iнших Товариствах обiймає наступнi посади - генеральний директор ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ", 65014,
м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. 
Загальний стаж роботи: 36 роки.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки

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

КЕ 275081 10.07.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

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

Колiсниченко Євген Борисович

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища, Одеський державний економічний університет в 1997 р.,
спеціальність фінанси та кредит, кваліфікація магістр з фінансів та кредиту

4) Рік народження 1975

6) Стаж роботи (років) 19

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

заступник генерального директора ТОВ "АЛЬФА ІНВЕСТ"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки



9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних
зборiв. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси
Товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв
та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного
внутрiшнього контролю та функцiонування iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно
представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан Товариства. 
В якостi Члена Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi Товариства
не значиться. 
Iншi посади у iнших Товариствах - заступник генерального директора ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ", 65014,
м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, заступник генерального
директора.  
Загальний стаж роботи: 19 роки.

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

КЕ 221578 26.03.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй
областi

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

Будiш Ольга Олександрiвна

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта базова вища, Одеський технікум громадського харчування, 1977 рік,
спеціальність "технологія приготування їжі", кваліфікація технік-технолог

4) Рік народження 1957

6) Стаж роботи (років) 20

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ "КОРТЕК" (м.Одеса), менеджер з адміністративної діяльності

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних
зборiв. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси
Товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв
та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного
внутрiшнього контролю та функцiонування iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно
представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан Товариства. 
В якостi члена Наглядової ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi
Товариства не значиться. 
Iншi посади у iнших Товариствах: не обіймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з адміністративної
діяльності.
Загальний стаж роботи: 20 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки



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

КК 594855 29.03.2001 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.

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

Урбанська Галина Леонiдiвна

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища, Одеський державний економічний університет в 1975р., спеціальність
- бух.облік в банку, кваліфікація - бухгалтер -економіст.

4) Рік народження 1953

6) Стаж роботи (років) 22

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Фізична особа- підприємець.

9) Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних
зборiв. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси
Товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв
та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного
внутрiшнього контролю та функцiонування iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно
представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан Товариства. 
В якостi члена Наглядової Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi
Товариства не значиться. 
Iншi посади у iнших Товариствах: не обіймає. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонерка.
Загальний стаж роботи: 22 роки.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.04.2016 3 роки



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

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

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова Правлiння Сiдяков Валерiй
Олександрович

            765   0.00171980064             765               0               0               0КК 577868 04.01.2001 Ізмаїльським
МВ УМВС України в Одеській обл.

Заступник Голови Правлiння Бузань Вiктор
Олександрович

            765   0.00171980064             765               0               0               0КЕ 518832 24.01.1997 Ізмаїльським
МВ УМВС

Член Правлiння- головний
бухгалтер

Наумова Галина Андрiївна             765   0.00171980064             765               0               0               0КК 447157 16.03.2000 Ізмаїльським
МВ УМВС в Одеській обл.

Член Ревiзiйної комiсiї Купрiєнко Вiталiй
Миколайович

            765   0.00171980064             765               0               0               0КЕ 105154 03.01.1995 Iзмаїльським
МВ УМВС України в Одеськiй
областi

Член Ревiзiйної комiсiї Варакута Iнна Миколаївна             765   0.00171980064             765               0               0               0КЕ 560685 13.03.1997 Iзмаїльським
РВ УМВС України в Одеськiй
областi

Член Наглядової ради Колiсниченко Євген
Борисович

        2748345   6.17856926076         2748345               0               0               0КЕ 275081 10.07.1996
Приморським РВ УМВС України в
Одеськiй областi

Голова Наглядової ради Урбанський Ігор
Анатолійович

            765   0.00171980064             765               0               0               0КК 313108 09.07.1999
Центральним РВ ОМУ УМВС
України в Одеськiй обл.

    2752935          0        0        0Усього      2752935   6.18888806458



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейов
ані іменні

Привілейов
ані на

пред'явника

Від загальної
кількості

голосуючих
акцій(%)

ПП "ДОК-СЕРВIС" 35855592  68600 Одеська область д/н
м.Iзмаїл вул.Нахiмова, 232

33361425 75.000000000000 33361425 0 0 075.000000000000

КАСАБЛАНКА
ШИППIНГ ЛIМIТЕД,
Кiпр

104554 КIПР  3030 Одеська область
д/н мiсто Лiмасол, Кiпр
Нiкосiя 195 Арх.Макарiос III
Авеню, НЕОКЛЕУС ХАУЗ

5372100 12.077047068583 5372100 0 0 012.077047068583

Прізвище, ім`я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейов
ані іменні

Привілейов
ані на

пред'явника

Кількість за видами акційВід загальної
кількості

голосуючих
акцій(%)

0 0.000000000000 0 0 0 00.000000000000
Усього 38733525 87.077047068583 38733525 0 0 087.077047068583



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.444500000000
Опис Перелiк питань порядку денного: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк i основнi
напрямки дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння
Товариства.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї. Висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за 2015 рiк,
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення щодо
розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї.
9. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у
новiй редакцiї.
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
14.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї (Ревiзором) Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзором) Товариства.
15. Розгляд iнформацiї Голови правлiння Товариства стосовно значних правочинiв, укладених
Товариством з "22" квiтня 2015 року по "21" квiтня 2016 року. 
16. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, а також прийняття рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено
порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.
Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного:
по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а
саме: по питаннях порядку денного №№ 1- 10, 12, 14-16 було прийняте рiшення "ЗА", по питанню
порядку денного №11 було прийняте рiшення: обрано членами Наглядової ради Товариства
Урбанського Iгора Анатолiйовича,  Урбанську Галину Леонiдiвну,  Колiсниченка Євгена
Борисовича,  Будiш Ольгу Олександрiвну;
по питанню порядку денного №13 було прийняте рiшення: обрано членами Ревiзiйної комiсiї
Тарнавського Євгена Олександровича, Купрiєнко Вiталiя Миколайовича, Варакуту Iнну
Миколаївну.

Дата проведення 21.04.2016

Чергові Позачергові
X



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"АВАНТ"

Код за ЄДРПОУ 25038854
Місцезнаходження 65026 Одеська область д/н м. Одеса Польський узвiз, 11
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

3738

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

АПУ

Вид діяльності аудиторська діяльність
Опис Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору.

ТОВ "АФ "АВАНТ" включене до Переліку аудиторських фірм, які
відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі
рішення Аудиторської палати України  27.09.2012 року, № 257\4.

(048)7579138Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон (048)7579138

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

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Код за ЄДРПОУ 00032112
Місцезнаходження 03150 Київська область  м.Київ, вул.Горького,127
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 493218

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності депозитарна діяльність - депозітарна установа
Опис здійснює облік власників цінних паперів

2478070Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

21.10.2009

Міжміський код та телефон 044 2478070

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ  м.Київ Нижний вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

рiшення №2092

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

НКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозітарію цінних паперів
Опис До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював

професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих

(044) 482-52-14Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04



Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на
здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком
на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової
діяльності строком на десять років.12 жовтня 2013 року набрав чинності
Закон України «Про депозитарну систему України» (далі –
Закон).Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій
- юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного
товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з
урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в
установленому порядку Правил Центрального депозитарію.
1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій України» Правила
Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013
№2092).
Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування
системи депозитарного обліку цінних паперів.
Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних
паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України
відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.



1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
10.10.2008 408/1/08 НКЦПФР Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           1.00        44481900     44481900.00 100.000000
000000

UA4000050868

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не
обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались.Цiннi папери Товариства допущені та перебувать у бiржовому списку ПрАТ
"Українська фондова біржа" за категорією позалістингових цінних паперів. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб
розмiщення акцiй: акцiї розмiщенi в повному обсязi за наслідками приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не
відбувалося.

Опис



XI. ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПрАТ "Дунайсудноремонт" було створено відповідно до законодавства
України у 2008 році та зареєстроване за адресою: Україна, Одеська
область, м. Ізмаїл, вул. Артема, 1.
Компанію було створено на базі судноремонтного заводу, який
розташований поблизу відомої історичної пам'ятки - колишньої
турецької вежі. Становлення заводу розпочалось 65 років тому, за цей
час було накопичено досвід з ремонту, переобладнання та добудови
суден різного призначення. ПрАТ "Дунайсудноремонт" працює в галузі
судноремонту. Ця галузь характеризується високою трудоємністю,
енергоємністю, необхідністю у сучасному обладнанні. Діяльність
компанії не залежить від сезону, тому попит на послуги є стабільним.
Компанія має значні виробничі потужності як на суші, так і на воді.
Наявність спеціалізованих цехів та дільниць, а головне кваліфікованих
спеціалістів дозволяє виконувати повний комплекс робіт з ремонту
суден різних типів.
Споживачами  послуг компанії  є  переважно  іноземні  судноплавні
компанії  та  власники  суден.  ПрАТ  "Дунайсудноремонт"  займає
приблизно 30% ринку України з судноремонтних послуг.
ПрАТ "Дунайсудноремонт" сертифіковано російським  та  українським
морськими регістрами судноплавства на відповідність стандарту ISO
9001:2008 в галузі виконання всіх видів ремонтів, модернізації
морських та річкових суден та інших видів плавзасобів.
План приватизації Товариства у повному обсязі виконанний у 2010 році.
Для приведення установчих документів Товариства у відповідність до
норм Закону України "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних
зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (протокол б/н від 20 квітня 2011 р.) визначено тип
Товариства - публічне і Товариство перейменовано в ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (надалі -  ПАТ "ДСР") 
Загальними зборами акціонерів від 21.04.2016р. прийняте рішення про
зміну типу (найменування) Товариства. Товариство перейменовано в
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (надалі -  ПрАТ
"ДСР")
Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом звітного
року не відбувалося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
За класифiкацiєю структура ПрАТ "ДСР" вiдноситься до категорiї
цехової органiзацiйно-виробничої. Мета функцiонування такої структури
полягає в органiзацiї виробничого процесу у Товариствi вiдповiдно до
статутних завдань та забезпечення оптимальної структури управлiння iз
застосуванням найбiльш рацiональних та адекватних схем сучасного
менеджменту. Структура забезпечує можливiсть конструктивної взаємодiї
мiж усiма пiдроздiлами з метою їх узгодженого та злагодженого
функцiонування як цiлої системи, основним призначенням якої є
органiзацiя якiсного виробничого процесу. Органiзацiйно-виробнича
структура Товариства подiляється на пiдроздiли основного виробництва,



управлiнського та допомiжного. Вiдповiдно до Статуту управлiння
Товариством здiйснюють: - Загальнi збори Товариства. Вищий орган
Товариства; - Наглядова рада; - Правлiння Товариства - виконавчий
орган Товариства; - Ревiзiйна комiсiя. Концепцiя органiзацiйної
структури управлiння повинна забезпечувати здiйснення
органiзацiйно-економiчних, технiчних заходiв, спрямованих на замiну
структури Товариства, здатну привести ПрАТ "ДСР" до фiнансового
оздоровлення, збiльшення випуску та реалiзацiї послуг, пiдвищення
ефективностi виробництва, досягнення стабiльної роботи всiх
пiдроздiлiв. ПрАТ "ДСР" має розвинуте докове виробництво, яке включає
три плав-доки вантажнiстю вiд 50 т. до 10000 т., а також поперечний
елiнг вантажнiстю 500 т., корпусне, механiчно-монтажне,
електромонтажне та iншi виробництва, якi забезпечують якiсний ремонт
морських та рiчкових суден. Товариство має у своєму розпорядженнi
комплекс пiскоструминного устаткування по очищенню та фарбуванню
суден бельгiйського й австрiйського виробництва. ПрАТ "ДСР" має 2
потужних компресори, що забезпечують одночасно роботу восьми
пiскоструминних стовбурiв, та установку Blu Clian по гідродинамічному
очищенню суден. Професiйний рiвень обслуговуючого персоналу й
наявнiсть такого устаткування дозволяє досягати швидкостi i якостi
очищення до ступеня SA1-SA2, SWW. Фарбувальнi роботи проводяться пiд
наглядом фахiвцiв ПрАТ "ДСР" й iнспекторiв фарбувальних компанiй.
Фарбування вiдповiдає шведському стандарту ISO. Устаткування:
компресори - фiрми "Atlas Copco"; пiскоструминне - 8 комплектiв
австрiйського виробництва; гідродинамічне -  установка Blu Clian - 1
комплект; фарбувальне - 4 апарати по 2 пости нiмецького виробництва,
фiрми "Clemko". Зазначений перелiк послуг постiйно розширюється за
рахунок впровадження нових технологiй у процес виробництва. До складу
основного виробництва ПрАТ "ДСР" входять: - виробничо-диспетчерський
вiддiл; - корпусна дiльниця; - механiчна дiльниця; - малярна
дiльниця; - електромонтажна дiльниця; - ливарно-термiчна дiльниця; -
деревообробна дiльниця; - служба капiтана заводу (плавзасоби, група
докiв, берегова служба). Товариство здiйснює судноремонтнi роботи для
судновласникiв та фрахтувальникiв суден, якi займаються перевезеннями
по Українi та близькому зарубiжжю, виконує роботи по перебудуванню та
переобладнанню самохiдних i несамохiдних суден, а також проводить
вантажно-розвантажувальнi роботи. Товариство дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представницв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не
має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкової чисельності працiвникiв облiкового складу (осiб) -
301, 
середньої численностi позаштатних працiвникiв - відсутні, 
осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 9 
чисельність працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня,тижня)(осiб)- відсутні
фонд оплати працi - 10750 тис.грн. 
Фонд оплати працi в звiтному перiодi збiльшився на 530 тис. грн., що



складає 4,9% вiдносно попереднього року.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, для чого
регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв
вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова
програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв,
наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в
пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями,
підприємствами, установами.
Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та
отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду
спільної діяльності - відсутня

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозiцiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного
перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство  підготувало фінансову звітність за 2016 рік за
національними П(С)БО. Дата переходу Товариства на МСФЗ  визначена
станом на  01.01.2012 року. Перехід на міжнародні стандарти
фінансової звітності ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"  здійснювалося методом
трансформації фінансової звітності по національним стандартам в
фінансову звітність за МСФЗ шляхом коригування показників, способи
отримання яких за національними стандартами відрізняються від МСФЗ.
Тобто, у період з 2012 - 2015 р.р фактично здійснювалось одночасне
(паралельне) ведення бухгалтерського обліку за П(С)БО, що
забезпечувало процес формування фінансової звітності за МСФЗ на
основі відповідних облікових політик та бухгалтерських записів,
зроблених управлінським персоналом упродовж усього періоду. У 2016
році на загальних зборах  Товариства  було прийнято рішення про зміну
типу товариства з публічного на приватне, яке не передбачає надання
фінансової звітності за МСФЗ.  Акціонери та управлінський персонал
Товариства вважає, що надана фінансова звітність за 2016 рік  за
національними П(С)БО є зрозумілішою, прозорою  і більш достовірною.
У відповідності зі ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" та національними П(С)БО  були
встановлені наступні елементи облікової політики Товариства:
1. Основними засобами вважати матеріальні активи, що утримуються з
метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів,
надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року, вартість яких більше



6000 грн. без ПДВ. Амортизацію основних засобів нараховувати за
прямолінійним методом.
2. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи,
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року й
вартість яких не більше 6000 грн. без ПДВ.
3. Придбані (створені) основні засоби зараховувати на баланс за
первісною вартістю відповідно до П(С)БО "Основні засоби".
4. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів нараховувати в першому місяці використання
об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
5. Амортизацію спеціальної оснастки та спеціальних пристроїв, які
відносяться до малоцінних матеріальних активів, нараховувати за
виробничим методом.
6. Ліквідаційна вартість основних засобів визначена до вимог чинного
законодавства.
7. Оприбуткування запасів на підприємстві здійснювати за первісною
вартістю згідно П(С)БО 9 "Запаси".
8. Транспортно-заготівельні витрати по сировині та матеріалам
включати до собівартості її придбання і ураховувати на окремому
субрахунку.
9. При відпуску запасів у виробництво, продажу й іншому вибуттю,
оцінку запасів провадити:
- матеріали, покупні напівфабрикати, МБП - за ідентифікованою
собівартістю;
- готова продукція - за середньозваженою собівартістю;
- незавершене виробництво - оцінювати за нормативними затратами.
10. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних
предметів включаючи зі складу активів (списувати з балансу) з
наступною організацією оперативного обліку таких предметів за місцями
експлуатації протягом терміну їх фактичного використання.
11. Всі загальновиробничі витрати діляться на постійні та змінні.
Постійні ЗПВ ділити на кожну одиницю виробництва на підставі
нормальної виробничої потужності, за яку прийнята основна зарплатня
основних працівників Товариства.
12. Класифікацію загально виробничих та адміністративних витрат, та
витрат на збут здійснювати відповідно П(С)БО 16.
13. Резерв сумнівних боргів формувати один раз на рік, виходячи з
платоспроможності окремих дебіторів.
14. Доходи і видатки включати до складу звіту про фінансові
результати на підставі принципів нарахування й відповідності та
відображати в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих
періодів, до яких вони відносяться.
15. Облік та оцінка вартості фінансових інвестицій проводиться у
відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх



доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
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 - судноремонт, а саме виконання всiх видiв
ремонту, модернiзацiї морських та рiчкових суден, iнших видiв
плавзасобiв.
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)-48 суден 
сума виручки - 95982 тис.грн.  
інформація про загальну суму експорту - 56676 тис.грн.
частка експорту в загальному обсязі продажів - 59,05%
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та
надання послуг - дiлова активнiсть Товариства проявляється у
динамiчному розвитку, досягнення ним поставленої мети. Основним
свiдченням цього є: широта ринкiв збуту, стабiльна репутацiя, рiвень
ефективностi використання фiнансових ресурсiв, високий iмiдж у
галузi. Це дає змогу визначити ефективнiсть надання своїх послуг
Товариством як перспективнi. Планується усунути негативнi
характеристики бiзнесу, а саме: великий знос основних засобiв, шляхом
внесення iнвестицiй на придбання, модернiзацiю та ремонт основних
засобiв та заводського обладнання. Наприклад, придбання нових
установок плазмового рiзання дозволить скоротити час рiзання та
зварювання металу основних конструкцiйних елементiв суден у пiвтора
рази, що значно прискорить термiн ремонту та дозволить збiльшити
обсяги виконання робiт.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: -Товариство не має залежностi вiд
сезонних змiн. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: -
основними клiєнтами Товариства є  юридичнi та фiзичнi особи
(вітчизняні та закордонні), якi мають потребу у роботах та послугах,
що надає Товариство. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - поставка
некондицiйних товарiв, матерiалiв, запасних частин, якi використовує
Товариство у своїй дiяльностi; - прострочка оплати клiєнтами за
наданi товари, роботи та послуги; - загальноекономiчнi:  рiзка змiна
законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв
та правовiдносин у галузi, рiзке коливання цiн на енергоносiї та
матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам; стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та
iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на
пiдставi чинного законодавства; - ризик, пов'язаний iз загальною
економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi,
зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi
активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн,
iнфляцiї; - ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного
клiєнта; - ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю;- фiнансовий
ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi: -
своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв
матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо



важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в
Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв
i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття
випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами
природних умов, поведiнкою персоналу; - квалiфiковане вiдпрацювання
договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту,
своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах
можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй; - повноцiнне
iнформацiйне забезпечення iнвестицiйних планiв, постiйний
iнформацiйний монiторинг ситуацiї на ринку, у партнерiв, споживачiв,
в економiцi країни загалом;- орiєнтацiя на сфери дiяльностi з
пiдвищеним рiвнем монополiзму (регiонального, мiсцевого) на ринку.
Заходи емiтента щодо розширення виробництва (надання послуг): -
аналiз ефективностi виробництва (надання послуг); - мобiлiзацiя
фiнансових ресурсiв;  - контроль за збереженням та використанням
оборотних активiв; - оновлення обладнання;  - пiдвищення рiвня
фахiвцiв;  - проведення соцiально-економiчних заходiв. Заходи
емiтента щодо розширення ринкiв збуту: - аналiз та оцiнювання
ефективностi дiючих структур збутових каналiв;  - оцiнка потреб
споживачiв;  - впровадження нових видiв послуг та сервiсного
обслуговування вiдповiдно до потреб споживачiв; - оптимiзацiя
органiзацiї оптової закупiвлi матерiалiв та запасних частин;
ефективнiсть комерцiйних угод за конкретними дiючими договорами i
контрактами;  - формування iнформацiйно-аналiтичної бази даних. Про
канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: прямого, чи
безпосереднього, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi
вiдносини iз споживачами та не вдається до послуг незалежних
посередникiв; реклама; використання мережi Internet. Про джерела
сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: - Товариство не займається
виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не
має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про
особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент: - Особливостi стану розвитку галузi, в якiй дiє
пiдприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва,
вiдсутнiстю (або обмеженнiстю) зовнiшнього iнвестування i, як
наслiдок, старiнням основних виробничих потужностей, iншими
негативними явищами так званого перехiдного перiоду. Рiвень
впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на
ринку: - У звiтному роцi Товариство не спрямовувало грошовi кошти на
дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: -
Основними конкурентами ПрАТ "ДСР" з основних видiв дiяльностi на
загальнодержавному та мiжнародному ринках є: "Херсонський
суднобудiвельний-судноремонтний завод iменi Комiнтерна" - фiлiя АСК
"Укррiчфлот", "Кiлiйський суднобудiвельно-судноремонтний завод" ПрАТ
"УДП", ТОВ "Iллiчiвський судноремонтний завод". Про особливостi
продукцiї (послуг) емiтента: - ПрАТ "ДСР" виконує судноремонтнi
роботи для судновласникiв України та близького зарубiжжя, а також
здiйснює роботи по будуванню та переобладнанню самохiдних та
несамохiдних суден, проводить вантажно-розвантажувальнi роботи.
Перспективнi плани розвитку емiтента: - подолання залежностi вiд
внутрiшнього ринку i "розсiяння" ризику шляхом завоювання iноземних
ринкiв; краща завантаженiсть наявних i додатково створених
потужностей. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами (сировини
немає); матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному



об'ємi постачання:  - ТОВ "АВ Металл груп",  КП "Ізмаїльське ПУВКХ",
ПрАТ "УДП", ТОВ "МБК", ПАТ "Одесаобленерго" (Ізмаїльський РЕС), ТОВ
"Крио - Маркет ", ПП "ДОК-СЕРВІС", ТОВ "СП "Дунайсудносервіс"", ТОВ
"Кріомаркет", ФОП Евстратенко І.В., ТОВ СМЦ ф-л "МЕТИНВЕСТ", ТОВ
"ЛОГАЗ".
Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
загальної суми доходів за звітний рік - Сейшельські острови, емітент
не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
  За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка - машини та
механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi .
Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв.
Товариством вiдчуження активiв не здiйснювалося. Товариство на даний
час не планує залучення значних iнвестицiй.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами. У звітному році відповідним органом
Товариства рішення про схвалення правочинів згідно ст.71 ЗУ "Про
акціонерні Товариства" не пріймалося.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Амортизацiя ОЗ здiйснюється шляхом списання вартостi, яка
амортизується протягом строку корисного використання активу i
розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання
груп основних засобiв зазначенi нижче: Група основних засобiв та
строк корисного використання: Будiвлi та споруди 40-50 рокiв;  Машини
та устаткування 20-30 рокiв;   Транспортнi засоби 15-25 рокiв;
Iнструменти, прилади та iншi основнi засоби 1-5 рокiв. Товариство
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв
здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi Товариства. Згiдно прийнятої облiкової полiтики основнi
засоби облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення в разi їх наявностi. Iсторична вартiсть основних засобiв
включає: (а) цiну покупки, включаючи невiдшкодованi iмпортнi мита i
податки, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; (б) всi



витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу на мiсце
розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у
вiдповiдностi з намiрами менеджменту; (в) первiсна оцiнка витрат з
демонтажу i вивозу основного засобу, i вiдновлення зайнятої
територiї; цi зобов'язання оцiнюються Товариством або в рамках
придбання активу, або як результат дiяльностi, протягом певного
перiоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарiв, протягом цього
перiоду. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати з
модернiзацiї та замiни деталей активу, якi продовжують термiн його
корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати дохiд.
Вартiсть ремонтiв i технiчного обслуговування основних засобiв, якi
не вiдповiдають описаним вище критерiям капiталiзацiї, визнаються у
звiтi про сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли. Первiсна
вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року: 44508 тис.грн.,
ступiнь їх зносу - 42,99%%, сума нарахованого зносу на кiнець
звiтного перiоду - 19135 тис.грн.  В Примітках до річної фінансової
звітності станом на кінець року  (рядок 261, 268) відображена
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинними
законодавством обмеження права власності. Товариством у 2016 році
було передано в іпотеку два плавзасоби - Плавучий кран №1/25, та
Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в
забезпечення виконання зобов'язань перед організаціями обтяжувачами.
Орендованих та переданих в оренду основних засобiв немає. Утримання
активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних
засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.Особливостей по екологiчних
питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв
пiдприємства не спостерiгається. У Товариствi проводиться
природоохоронна робота згiдно вимог природоохоронного законодавства
України. ПрАТ "ДСР" кожного року розробляється комплексний план
заходiв по охоронi навколишнього середовища, який погоджується з
Державною екологiчною iнспекцiєю з охорони довкiлля Пiвнiчно -
Захiдного регiону Чорного моря. План заходiв включає питання
рацiонального природовикористання, ресурсозбереження, проведення
робiт по очищенню акваторiї затону вiд нафтопродуктiв та вiдходiв,
придбання пилоуловлюючих установок, збирання та реалiзацiї вiдходiв
та iнше. Двiчi на рiк iнспекцiя перевiряє дотримання Товариством
плану заходiв, при цьому складаються акти перевiрок виконання вимог
природоохоронного законодавства України. ПрАТ "ДСР" виконуються всi
вимоги контролюючих органiв. В установленi строки складаються
податковi, статистичнi звiти i передаються у вiдповiднi контролюючi
органи. Товариство не має заборгованостi по сплатi екологiчних
платежiв. Товариство має витрати на охорону навколишнього природного
середовища i рацiональне використання природних ресурсiв. Укладенi
договори на передачу вiдходiв з лiцензованими пiдприємствами на
утилiзацiю i зберiгання на 2016 рiк. Товариством ведеться первинний
облiк i контроль за виникненням i розмiщенням вiдходiв, викидiв
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Ведеться щорiчний контроль
за виконанням нормативiв ГДК (гранично допустимих концентрацiй) на
джерелах викидiв. Силами ПрАТ "ДСР" здiйснюється контроль за
санiтарним станом територiї заводу i акваторiї затону, дотриманням
природоохоронних правил при виконаннi виробничо-господарської
дiяльностi. Для забезпечення нормативiв по викидам забруднюючих
речовин у навколишнє середовище та збереження природоохоронних
ресурсiв планується виконати такi заходи: - провести ремонтнi роботи



по вiдновленню нормальної роботи господарсько-побутової, промислової,
зливної каналiзацiї i окремих вентиляцiйних установок. Iнформацiя
щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в
тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати
початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих
потужностей пiсля її завершення: - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори як: нестабільнiсть
дiючого законодавства, високi ставки податкiв, вiдсутность ринку
збуту, зрiст цiн на паливно-мастильнi матерiали та iнше. Для галузi
виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтент, характерний високий
ступiнь конкуренцiї з боку iнших виробникiв та низька
конкурентоспроможнiсть. А також серед можливих факторiв ризику
найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у
сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин
у будiвництвi, рiзке коливання цiн на енергоносiї та будiвельнi
матерiали), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), та iншi
форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi
чинного законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для Товариства
не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi Товариства не має. Крiм
того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є
недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок,
економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi
з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва
велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання
дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв. Це стосується не
тiльки нашого Товариства, а й багатьох пiдприємств галузi.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафи, пені, неустойки протягом 2016 року - 324 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок,
самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв.Обрана
Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних
коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування,
є суттєвими факторами, що визначають основнi джерела фiнансування
дiяльностi Товариства.
     Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi
потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах
можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi
потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для
iнших цiлей.
     Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення
частки власних обiгових коштiв та вiдповiдне зниження частки
запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим
засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв
безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних
обiгових коштiв.



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду складає 42 946 790 грн. У зв'язку з
неможливістю спрогнозувати зміну вартості допоміжних матеріалів і
енергоносіїв, визначити достовірно очікуваний прибуток не
представляється можливим.

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 подальшої дiяльностi Товариства визначатиметься річними
Загальними зборами Товариства. Пiдвищити економiчнi, соцiальнi,
технологiчнi показники дiяльностi ПрАТ "ДСР", створивши на його базi
виробничий комплекс з сучасним обладнанням, що дасть можливiсть
забезпечити економiю матерiалiв, палива та електроенергiї за рахунок
впровадження енерго- i матерiалозберiгаючих технологiй та за рахунок
оптимiзацiї водо- та енергопостачання, освоєння нових матерiалiв та
технологiчних рiшень. Пiдвищити ефективність дiяльностi ПрАТ "ДСР",
здiйснивши розвиток спектру послуг Товариства, збереження досягнутого
ПрАТ "ДСР" рiвня завантаженостi, розробку проектiв з конверсiї суден
та надання супутнiх послуг пiдприємствам та населенню за рахунок
можливостей ливарного цеху, деревообробки, механiчної обробки
металiв, модернiзацiї Товариства згiдно графiка, набiр працiвникiв
виробничої ланки, активної реконструкцiї виробництва та доведення
завантаженостi виконання судноремонтних робiт до рiвня 90-95%
можливого, розпочати впровадження проекту конверсiї суден, залучення
висококвалiфiкованого персоналу. Здiйснити ремонтнi роботи по
вiдновленню виробничих примiщень, системи водопроводу, каналiзацiї,
мереж теплопостачання та електропостачання. Пiдвищення якостi наявних
видiв продукцiї та послуг; впровадження прогресивних технологiй,
механiзацiї та автоматизацiї виробництва; вдосконалення виробництва,
органiзацiї працi та управлiння; економiя матерiалiв, палива та
електроенергiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання
цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що
негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на
суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього
підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає
емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в
яких виступають посадові особи емітента у звітньому році відсутні.



Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами
фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

   26916.0001.Виробничого призначення    25373.000        0.000        0.000    26916.000    25373.000
   21003.000- будівлі та споруди    19991.000        0.000        0.000    21003.000    19991.000
    4309.000- машини та обладнання     3655.000        0.000        0.000     4309.000     3655.000
    1251.000- транспортні засоби     1426.000        0.000        0.000     1251.000     1426.000

     353.000- інші      301.000        0.000        0.000      353.000      301.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
   26916.000Усього    25373.000        0.000        0.000    26916.000    25373.000

Пояснення : Термiни користування основними засобами: Будівлі та споруди 40-50 років; Ма
шини та устаткування 20-30 років; Транспортні засоби 15-25
років;Інструменти, прилади та інші основні засоби 1-5 років; Незавершене
будівництво не амортизуєтся.
    Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання
засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi Товариства.
   Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року: 44508 тис.грн.,
ступiнь їх зносу - 42,99%, сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду
- 19135 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням
та вибуттям протягом року. 
     Існують передбачені чинними законодавством обмеження права власності на
основні засобі: вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi
чинним законодавством обмеження права власностi - 1844,00 тис.грн. (первісна
вартість), знос основних засобiв, щодо яких існують обмеження права власності
- 968,00 тис. грн.
   Товариством у 2016 році було передано в іпотеку два плавзасоби - Плавучий
кран №1/25, та Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в
забезпечення виконання зобов'язань перед організаціями обтяжувачами.

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інвестиційна нерухомість        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(19595.000 тис.грн. ) менше скоригованого

статутного капіталу(44482.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості

чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Найменування показника За попередній період

       19595
       44482
       44482

       13133
       44482
       44482



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
21.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.04.2016



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         819.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X       96422.00X X
Усього зобов'язань X       97241.00X X
Опис: д/н



2014

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20152  1  0
20163  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

X

Інше

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____Ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

(осіб)

  0

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  9

  4
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів   0
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   0
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   0
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками   4

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X

X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Іншi

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Складу
Так

Організації
ДІяльності

Ні
X
X
X

Іншi

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками   0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:   4



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні
Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

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

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

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

Інше

X

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

X



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Документи

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків 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 АТ

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності ? (так/ні) ______Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Ні



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



№ з/п Дата прийняття
рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис.грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності (у відсотках)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис.грн)

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

1 2 3 54

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.04.2016 року , Загальнi збори
акцiонерiв 
характер правочинів і зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення: Схвалено
укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими
ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків
вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі
нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової
звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання
фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав
(іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.
граничну сукупність вартості правочинів: 112184,00 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112184 тис.грн 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:44481900 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44234805 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:  "за" -  44234805 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти"  -  0 шт., "не брали
участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
додатковi критерiї статутом не визначенi.

Опис
         1 21.04.2016      112184.000   100.000000000     112184.000



№ з/п Дата прийняття
рішення

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн.)

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

1 2 3 54

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.04.2016 року , Загальнi збори
акцiонерiв 
предмет правочину: Додаткова угоду № 16 від 28.09.2015р. до кредитного договору № ЕС2011-00006  від 12.04.2011 р. з  ПАТ "Акціонерний банк  "Південний".
Змінено графік зниження кредитної лінії : з 28.09.15 р. по 30.06.16 р. - 600 000,00 дол.США; з 01.07.16 р. по 29.07.16 р. - 600 000,00 дол.США; з 30.07.16 р. по
31.08.16 р. - 800 000,00 дол.США
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112184 тис.грн 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 37.17%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:44481900 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44234805 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:  "за" -  44234805 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти"  -  0 шт., "не брали
участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
додатковi критерiї статутом не визначенi.

Опис
         1 21.04.2016       41703.000    37.173750000     112184.000

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.04.2016 року , Загальнi збори
акцiонерiв 
предмет правочину: Договір від 10.02.2016р. № 25-В-ФДЛ-16 з ДП "Адміністрація морских портів України"   на ремонт земснаряду "Тилигульский" на суму 48 303
613,77 грн., без ПДВ; ПДВ - 9 660 722,75 грн., всього ціна договору - 57 964 336,52 грн. (п'ятдесят сім мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі триста тридцять
шість гривень 52 копійки). Термін дії договору до 31.12.2016 р.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112184 тис.грн 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 51,668988%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:44481900 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44234805 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:  "за" -  44234805 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти"  -  0 шт., "не брали
участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
додатковi критерiї статутом не визначенi.

Опис
         2 21.04.2016       57964.337    51.668988000     112184.000

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.04.2016 року , Загальнi збори
акцiонерiв 
предмет правочину: Договір про надання гарантії № 2016/15G від 10.02.2016 р. з ПАТ "Акціонерний банк  "Південний". Термін дії договору до 31.12.2016 р. Сума
гарантії 28 982 168,26 (Двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сто шістдесят вісім гривень, 26 коп.).
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112184 тис.грн 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 25,834493%

Опис
         3 21.04.2016       28982.168    25.834493000     112184.000



№ з/п Дата прийняття
рішення

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн.)

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

1 2 3 54
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:44481900 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44234805 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:  "за" -  44234805 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти"  -  0 шт., "не брали
участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
додатковi критерiї статутом не визначенi.

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.04.2016 року , Загальнi збори
акцiонерiв 
предмет правочину: Договір іпотеки від 11.03.2016р. з  ПАТ Акціонерним банком  "Південний"  - передача в іпотеку ПАТ "АБ "Південний"  Плавучого доку №4,
побудованого  у 1971р. в м. Маріуполь, зареєстрованого в судовому реєстрі за  №1207, що належить Товариству на підставі Свідоцтва про право власності на судно,
бланк ПВ №000582, яке видане капітаном Ізмаїльського морського порту 08.08.2008 року, для  забезпечення виконання власних  зобов'язань Товариства за
Договором гарантії №2016/15G  від 10.02.2016 року  на суму 28 982 168,26 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112184 тис.грн 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 25,834493%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:44481900 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44234805 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:  "за" -  44234805 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти"  -  0 шт., "не брали
участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
додатковi критерiї статутом не визначенi.

Опис
         4 21.04.2016       28982.168    25.834493000     112184.000



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________68600 Одеська область мiсто Iзмаїл, вул.Судноремонтникiв, буд.1, т.0484139160

35855645
5110600000

112

33.15

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2017 01 01

Середня кількість працівників (1)____________301

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 4319 3976

первісна вартість 1001 6878 6878

накопичена амортизація 1002 2559 2902

Незавершені капітальні інвестиції 1005 436 436

Основні засоби 1010 26916 25373

первісна вартість 1011 44245 44508

знос 1012 17329 19135

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 25 25

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 -- --

Інші необоротні активи 1090 -- --

Усього за розділом I 1095 31696 29810

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 7422 7197

Виробничі запаси 1101 3682 4783

Незавершене виробництво 1102 3728 2402

Готова продукція 1103 12 12

Поточні біологічні активи 1110 -- --

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 26436 36399

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 27252 19919

з бюджетом 1135 19107 23010

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 8

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --

Гроші та їх еквіваленти 1165 252 491

Рахунки в банках 1167 252 491

Витрати майбутніх періодів 1170 4 3

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 80488 87026

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 112184 116836



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

1400 44482 44482

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 458 445
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -31807 -25332
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 13133 19595
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

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

1600 41703 --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 1270 246
розрахунками з бюджетом 1620 401 819
у тому числі з податку на прибуток 1621 38 305
розрахунками зі страхування 1625 300 203
розрахунками з оплати праці 1630 691 756
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 54669 93408
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 17 1809
Усього за розділом IІІ 1695 99051 97241
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 112184 116836

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Сiдяков Валерiй Олександрович

Наумова Галина Андрiївна



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
                                                      ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
                                                                                     
    Адресат:   Акціонерам (власникам цінних паперів),  
                    найвищому управлінському персоналу,  керівництву   
                       ПрАТ   "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"  та
                    Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
                   Звіт щодо фінансової звітності   Приватного   акціонерного товариства
                                              "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"           

 Ми провели аудит  фінансової звітності  Приватного акціонерного  товариства
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" , що додається, яка включає, баланс (Звіт про фінансовий стан) станом
на 31.12.2016 р.,  звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про
власний капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився
на зазначену дату та примітки до річної фінансової звітності. 
            Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно  до Закону Украіни "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"  від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, наказу  Міністерства
фінансів України від 07.02.2013 р. №73 "Про затвердження НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" та за  такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає  як необхідний  для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

            Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв  проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання компанією фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю компанії. Аудит включає
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi і прийнятні аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.      

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

Аудиторська фірма "АВАНТ"

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

м. Одеса, Польський узвіз 11

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

3738
27.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

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

 25038854



.  
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відбражена у звіті про фінансовий
стан на кінець звітного періоду в  розмірі 36399 тис.грн. На нашу думку, для запобігання
завищення оцінки активів  Компанії  та дотримання принципу обачності,  слід  провести
коригування на очікувану суму несплати боргів. Компанія величину резерву сумнівних
боргів не визначила, тому первісна  вартість дебіторської заборгованості становить суму
чистої реалізаційної  вартості  дебіторської   заборгованості. Це окреме викривлення,
щодо ненарахування резерву сумнівних боргів Компанією суттєве, але не всеохоплююче, та
значно не впливає на завищення оцінки активів  та не впливає на відповідні класи
операцій, залишків на рахунках або розкриття.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відображена у звіті про фінансовий
стан на 31.12.2016 року в розмірі 23010 тис.грн. (податок на додану вартість).  Ми не
маємо змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами ймовірність
відшкодування ПДВ з бюджету. 
Компанія не створила забезпечення виплат відпусток персоналу, що суперечить вимогам
національних П(С)БО та обліковій політиці компанії. Виплати за невідпрацьований час, що
підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному
періоді. 
Умовно - позитивна думка.         
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлювання умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть відображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" станом на 31.12.2016 року  та
його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, вiдповiдно до національних П(С)БО.

 Пояснювальний параграф.
Компанія  підготувала фінансову звітність за 2016 рік за національними П(С)БО. Дата
переходу Компанії  на МСФЗ  визначена   станом  на  01.01.2012 року. Перехід на
міжнародні стандарти фінансової звітності ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"  здійснювалося методом
трансформації фінансової звітності по національним стандартам в фінансову звітність за
МСФЗ шляхом коригування показників, способи отримання яких за національними стандартами
відрізняються від МСФЗ. Тобто, у період з 2012 - 2015 р.р фактично здійснювалось
одночасне (паралельне) ведення бухгалтерського обліку за П(С)БО, що забезпечувало процес
формування фінансової звітності за МСФЗ на основі відповідних облікових політик та
бухгалтерських записів, зроблених управлінським персоналом упродовж усього періоду. У
2016 році на загальних зборах  Компанії  було прийнято рішення про зміну типа товариства
з публічного на приватне, яке не передбачає надання фінансової звітності за МСФЗ.
Акціонери та управлінський персонал Компанії вважає, що надана фінансова звітність за
2016 рік  за національними П(С)БО є зрозумілішою, прозорою  і більш достовірною.
Нами розглянута iнформацiя щодо вiдповiдностi наявностi чистих активiв вимогам чинного
законодавства (ст. 155 ЦКУ). За даними звіту про фінансовий стан на 31.12.2016 року,
розрахункова вартість чистих активiв Команії  складає 19595 тис. грн. Порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу Компанії  свiдчить, що вартiсть
його чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу. Ці обставини свідчать про
наявність суттєвої невизначенності, яка може породити сумніви в здатності  Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Вплив  вищезазначених питань на
майбутню діяльність Компанії  не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова
звітність, що додається, не містить коригувань, які могли б стати  результатом такої
невпевненості. Вони будуть відображені в звітності, як тільки стануть відомі та зможуть
бути оціненими.
 
Ми звертаємо увагу на Приміткі до річної фінансової звітності станом на кінець 2016 року
(рядок 261, 268) де відображена вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені
чинними законодавством обмеження права власності.   Товариством  у  2016 році було
передано в іпотеку два плавзасоби - Плавучий кран "СПК-1/25" та Плавучий док №4. Вказане
майно було надано, як гарантії, в забезпечення виконання зобов'язань перед
іпотекодержателями.

Крім того існує невизначеність, пов?язана за результатами судових позовів, поданих проти
компаній ПРАТ "МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" та ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" компанією  ПрАТ



"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ".  Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги  ці
питання.  

       
                 Директор
Аудиторської фірми "АВАНТ"                          С.М. Бpусенська

05 квітня 2017 року
Україна, місто Одеса, Польський узвіз,11.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

35855645

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2016 р.

2017 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 95982 86633
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (74200) (52286)
Валовий:  
     прибуток 

2090 21782 34347

     збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 11754 13239
Адміністративні витрати 2130 (11953) (10036)
Витрати на збут 2150 (--) (--)
Інші операційні витрати 2180 (11265) (43774)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 10318 --

     збиток  2195 (--) (6224)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- 2
Інші доходи 2240 469 2001
Фінансові витрати 2250 (3859) (3795)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (113) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 6815 --

збиток 2295 (--) (8016)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -340 -51
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 6475 --

     збиток 2355 (--) (8067)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --
Накопичені курсові різниці 2410     --     --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --
Інший сукупний дохід 2445     --     --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         6475        -8067



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

35855645

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2017 01 01

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

3000 55240 68110

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 42610 49772
Надходження від повернення авансів 3020 354 4307
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 -- 2
Інші надходження 3095 1105 261
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (82696) (61813)

Праці 3105 (8523) (8231)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2414) (3764)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5808) (4198)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (67) (11)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (5741) (4187)
Витрачання на оплату авансів 3135 (402) (10565)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (1283) (27407)
Інші витрачання 3190 (900) (2137)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2717 4337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків

3215 -- --

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

3255 (--) (--)

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

3300 -- --

Отримання позик 3305 8264 41153
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 1449 42532
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (3859) (3795)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2956 -5174
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 239 -837
Залишок коштів на початок року 3405 252 1089
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 491 252



1 2 3 4

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Сiдяков Валерiй Олександрович

Наумова Галина Андрiївна



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500        69343        48455
Витрати на оплату праці 2505        10750        10220
Відрахування на соціальні заходи 2510         2312         3413
Амортизація 2515         2232         2404
Інші операційні витрати 2520        10702        41972
Разом 2550        95339       106464

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600     44481900     44481900
Скоригована середньорічна кількість простих 2605     44481900     44481900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   0.14556480 (  0.18135470)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   0.14556480 (  0.18135470)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова Правлiння __________ Сiдяков Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер __________ Наумова Галина Андрiївна

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

35855645

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Стаття
Код

рядка зареєстрований
(пайовий)

капітал

2017 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000        44482     --          458     --       -31807     --     --        13133
Коригування:
Зміна облікової політики

4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095        44482     --          458     --       -31807     --     --        13133
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --         6475     --     --         6475
Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

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

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --
Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --
Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни в капіталі 4290     --     --          -13     --     --     --     --          -13
Разом змін у капіталі 4295     --     --          -13     --         6475     --     --         6462
Залишок на кінець року 4300        44482     --          445     --       -25332     --     --        19595

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Сiдяков Валерiй Олександрович

Наумова Галина Андрiївна
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