
Титульний аркуш

Приватне акціонерне товариство «Дікергофф 
Цемент Україна»

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор – член Ради 
Директорів Товариства

Дудзяний Сергій Ігорович

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

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за              рік2018

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

04880386

вул. Пирогівський шлях, буд. 26, м. Київ, 03083

(044) 536-19-56, (044) 536-19-50

info-ukraine@dyckerhoff.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26.04.2019

№ 132

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 
фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://04880386.smida.gov.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким 
затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 
25.04.2019, б/н
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

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

X

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

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

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

X

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

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

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

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

X

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

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

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

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

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

X

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

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою).

X

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

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Не заповнено розділи: «Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)», 
«Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення», «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про зміну осіб, які є власниками 
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про забезпечення випуску
 боргових цінних паперів», «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)», 
«Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні 
товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість», «Річна 
фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за 
кожним суб'єктом забезпечення окремо)», оскільки  відповідно до «Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено публічну 
пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюють. 
Не заповнено розділ «Інформація про рейтингове агентство», оскільки емітент не проходив рейтингування в жодному 
з рейтингових агенств.
Не заповнено розділ «Судові справи емітента», оскільки у звітному періоді емітент не приймав участь у судових 
справах». 
Протягом звітного періоду переходу прав власності на цінні папери емітента не відбувалось, тому не заповнено розділ
 «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій».
Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ
«Інформація про придбання власних акцій емітентом».
Інформація про про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, 
тому розділ «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» 
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не заповнено.
Не заповнено розділ «Інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента», оскільки у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 
31.12.2018р. такі особи відсутні.
Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ «Інформація про 
корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента»;
Не заповнено розділ «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, 
які здійснюють контроль над емітентом», оскільки такі договори не укладались.
Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, 
іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облігації», 
«Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні 
папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання 
емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.
Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання 
емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.
Дивіденди та інші доходи за цінними паперами за звітний період не виплачувались, тому розділ «Інформація про 
виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді» не заповнено.
Фізичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця «Інформація про осіб, що 
володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)» не заповнена.
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Приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна»

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку

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

5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

300614

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

300614

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26004500306844

26004500306844

23.51

46.73

49.41

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Виробництво цементу

Вантажний автомобільний транспорт

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням

4. Територія (область) м. Київ

А01 №365532

02.10.1997

7917372,00

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

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

 13538. Середня кількість працівників (осіб)
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Орган державної влади, що 
видав ліцензію

Дата 
закінчення дії

 ліцензії 
(дозволу)

(за наявності)

1 2 3 4 5

Дозвіл на спеціальне 
використання водних 
ресурсів: Здолбунівський 
район (м. Здолбунів)

УКР№1318/Рвн 25.02.2016 Департамент екології та 
природних ресурсів 
Рівненської обласної 
державної адміністрації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

25.09.2019

Дозвіл на спеціальне 
використання водних 
ресурсів: Славутський 
район (с. Старий Кривин)

1092 12.03.2016 Департамент екології та 
природних ресурсів 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

12.03.2019

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами: 
видобування вапняків, 
глин та суглинків в якості
 сировини  для 
виробництва цементу 
(Григор’ївське родовище)

2961 22.03.2016 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

03.12.2034
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 Дозвіл на експлуатацію 
посудини, що працюють 
під тиском понад 0,05 
Мпа

631.16.32 24.03.2016 Головне управління 
Держпраці у Київській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент планує 
продовжувати термін дії дозволу.

23.03.2021

 Дозвіл на виконання 
робіт підвищенної 
небезпеки:  експлуатацію 
лінійних часток та їх 
елементів системи 
газопостачання 
природним газом суб'єкта
 господарювання

711.16.32 31.03.2016 Головне управління 
Держпраці у Київській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент планує 
продовжувати термін дії дозволу.

30.03.2021

 Дозвіл на виконання 
робіт підвищеної 
небезпеки: зварювальні, 
газополум'яні роботи та 
зберігання балонів із 
стисненим і зрідженим 
газом

798.16.32 06.04.2016 Головне управління 
Держпраці у Київській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

05.04.2021
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 Дозвіл на експлуатацію 
устаткування, пов'язане з 
використанням, 
зберіганням небезпечних 
речовин - резервуарів та 
колонок для паливно-
мастильних матеріалів

899.16.32 13.04.2016 Головне управління 
Держпраці у Київській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

12.04.2021

 Дозвіл  на виконання 
робіт з підвищенної 
небезпеки: виконання  
відкритих гірничих робіт 
(маркшейдерські роботи)

958.16.32 18.04.2016 Головне управління 
Держпраці у Київській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

17.04.2021

 Дозвіл на спеціальне 
водокористування 
"ЮГцемент" філія ПАТ 
"Дікергофф Цемент 
Україна"

УКР 583 
А/НИК

17.05.2016 Управління екології та 
природних ресурсів 
Миколаївської 
облдержадміністрації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

25.04.2019
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 Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними

4824255600-4 11.07.2016 Міністерство екології та 
природних ресурсів

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

11.07.2023

 Спеціальний дозвіл на 
користування надрами : 
видобування крейди в 
якості цементної 
сировини (Здолбунівське 
родовище ділянки 
№№1,2)

2963 15.12.2016 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

15.12.2036

 Спеціальний дозвіл на 
користування надрами: 
видобування глини, 
придатних в якості 
компоненту шихти для 
виробництва цементу 
(Кривинське родовище)

2961 15.12.2016 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

15.12.2036
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Спеціальний дозвіл на 
користування надрами: 
видобування суглинків, 
придатних за геологічним
 заляганням як 
кремнеземистий 
компонент шихти для 
виробництва цементу 
(Здолбунівське родовище 
(ділянка гідровідвалів)

2962 15.12.2016 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

15.12.2036

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0234271 16.01.2017 ДП «Український  
державний центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація абонентського радіоелектронного  засобу аналогового УКХ 
радіотелефонного зв’язку Kenwood ТК-7302М заводський № В6810209. Прогноз щодо 
продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):емітент має намір продовжувати термін дії 
дозволу.

25.08.2020

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0234270 16.01.2017 ДП «Український  
державний центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація абонентського радіоелектронного  засобу аналогового УКХ 
радіотелефонного зв’язку Kenwood ТК-2406-М заводський № В4200310. Прогноз щодо 
продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії 
дозволу

25.08.2020
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Дозвіл на зняття та 
перенесення ґрунтового 
покриву  (родючого шару 
ґрунту) земельної ділянки
 86/0/92-17-
ДК/4/СД/11/01/17

86/0/92-17 20.04.2017 Головне управління 
Держгеокадастру у 
Миколаївській області

Опис:  Дозвіл на зняття ґрунту з земельної ділянки (4,36 га). Прогноз щодо продовження терміну 
дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії дозволу

03.11.2034

Дозвіл на початок 
експлуатації 
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

1322.17.32 16.05.2017 Головне управління 
Держпраці  Київській 
області

Опис:  Дозволяється експлуатувати вантажопідйомні крани і машини.  Прогноз щодо 
продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії 
дозволу

15.05.2022

Дозвіл на початок 
експлуатації 
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

1323.17.32 16.05.2017 Головне управління 
Держпраці  Київській 
області

Опис:  Дозволяється експлуатувати посудини, що працюють під тиском понад 0,05Мпа. Прогноз 
щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін
 дії дозволу

15.05.2022
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Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

СРТ-56-
0407787

30.10.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Mimosa В5-Lite. Прогноз щодо 
продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії 
дозволу

28.11.2022

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295289 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
90800864. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу

22.11.2022

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295290 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
90800860. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022
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Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295291 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
91000046. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295292 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
91000047. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295293 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
91000048. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022
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Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295294 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
91000049. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022

Дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу 
або випромінювального 
пристрою

АР-56-0295295 27.12.2017 Український  центр 
радіочастот

Опис:  Дозволяється експлуатація радіоелектронного  засобу Kenwood ТК-7760-1 заводський № 
50649685. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір 
продовжувати термін дії дозволу.

22.11.2022

Висновок державної 
сантіарно-
епідеміологічної 
експертизи

602-123-20-
4/42169

05.10.2018 Державна служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів

Опис:  Обгрунтування встановлення розміру санітарно-захисної зони для виробничих 
майданчиків "Югцемент" філія ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна". Прогноз щодо продовження 
терміну дії виданої ліцензії: емітент має намір продовжувати термін дії дозволу.

11.07.2023
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

"ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ" - ФІЛІЯ ПРАТ "ДІКЕРГОФФ 
ЦЕМЕНТ Україна"

1) найменування

вул.Шевченка, буд.1, м.Здолбунів, р-н. 
Здолбунівський, Рiвненська область, 35700, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Завод з виробництва цементу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ЮГЦЕМЕНТ" ФІЛІЯ ПРАТ "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ
 Україна

1) найменування

вул.Промислова, буд.9, смт Ольшанське, р-
н.Миколаївський, Миколаївська область, 57113, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Завод з виробництва цементу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 б/н, 31.12.2017 Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції за 
порушення 
договірного права

Штраф сплачено 01.01.2018р.

2 д/н, 28.02.2018 УК м. Миколаїв у 
Центральному р-ні

штрафні санкції за 
порушення 
договірного права

штраф сплачено 28.02.2018р.

3 № 02/02-05/523, 
15.03.2018

Державна екологічна 
інспекція у 
Миколаївській області

штрафні санкції за 
порушення 
екологічного 
законодавства

штраф сплачено 30.03.2018р.
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1 2 3 4 5

4 № 0000164109, 
05.04.2018

Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції та 
донарахування за 
порушення 
податкового та 
валютного 
законодавства

штрафні санкції від 16.04.2018р.

5 № 0000264109, 
31.05.2018

Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції та 
донарахування за 
порушення 
податкового та 
валютного 
законодавства

Штраф сплачено 31.05.2018р.

6 № 630-ЦД-1-Е, 
24.04.2018

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

порушення норм 
чинного 
законодавства на 
ринку цінних паперів

Рішення від 25.06.2018р.
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1 2 3 4 5

7 б/н, 01.07.2018 Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції за 
порушення 
договірного права

Штрафні санкції 01.07.2018р.

8 № 02/77, 05.12.2017 Державна екологічна 
інспекція у 
Миколаївській області

штрафні санкції за 
порушення 
екологічного 
законодавства

штраф сплачено 23.07.2018р.

9 б/н, 31.03.2018 Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції та 
донарахування за 
порушення 
податкового та 
валютного 
законодавства

штраф сплачено 01.08.2018р.
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10 № 2553/28-10-42-
02/04880386, 
05.09.2018

Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції та 
донарахування за 
порушення 
податкового та 
валютного 
законодавства

штраф сплачено 20.09.2018р.

11 № 02/02-04/2221, 
29.10.2018

Державна екологічна 
інспекція у 
Миколаївській області

штрафні санкції за 
порушення 
екологічного 
законодавства

штраф сплачено 01.11.2018р.

12 № 0018154202, 
28.12.2018

Офіс великих платників 
податків Державної 
фіскальної служби 
України

штрафні санкції та 
донарахування за 
порушення 
податкового та 
валютного 
законодавства

штраф сплачено 31.12.2018р.
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18. Опис бізнесу

У звітному році , а саме 16 січня 2018 року  16.01.2018 року Позачерговими загальними зборами 
акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» було прийнято рішення, щодо зміни типу акціонерного 
товариства на приватне. Таким чином було змінено назву акціонерного товариства на Приватне 
акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» (скорочено – ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»).
18.01.2018 року зазначені зміни були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до п.5 ст.89 ЦК України, зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються 
відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх 
державної реєстрації. 
На підставі вищезазначеного, з 18.01.2018 року тип і назву акціонерного товариства було змінено на 
Приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» (скорочено – ПРАТ «Дікергофф Цемент 
Україна»).

Вищим органом управління ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» є загальні збори акціонерів. Наглядова 
Рада, як орган,  що здійснює захист прав акціонерів Товариства, діє в межах повноважень, визначених 
Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та «Положенням про Наглядову раду
 ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», контролює та регулює діяльність Ради директорів Товариства у 
період між Загальними зборами акціонерів. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює 
виконавчий орган - Рада директорів в складі Генерального директора та Заступника Генерального 
директора. 
Організаційна структура ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» представлена двома безбалансовими 
філіями: «Волинь-Цемент» філія - місцезнаходження: Рівненська область, Здолбунівський район, м. 
Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 1,   «ЮГцемент» філія - місцезнаходження: Миколаївська область, 
Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9 і Київським офісом – місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 26. Окрім цього, функціонують два термінали: Київський термінал –
 місцезнаходження: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 26 і Одеський термінал – місцезнаходження: м. 
Одеса, вул. Катеринівська, 6, офіс 8. «Волинь-Цемент» філія і «ЮГцемент» філія діють на підставі Статуту
 Товариства та Положеннь про філії. Права та повноваження директорів філій прописані в Положеннях 
про філії. Київський термінал здійснює тарування та реалізацію цементу, Одеський термінал – лише 
реалізацію тарованого цементу. Філії в своєму складі мають по три Виробництва: Виробництва №№ 1, 2 і 
3, Службу технічного сервісу, Службу з обслуговування виробництва, Виробничу лабораторію і ВТК, 
Адміністративну групу, Службу з охорони навколишнього природного середовища, технологічну групу, 
тощо. На протязі 2018 року організаційна структура ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» підлягала зміні, 
що не призвело до зміни підпорядкування та повноважень директорів філій. Метою зміни організаційної 
структури було покращення  технічного обслуговування та ремонту обладнання, забезпечення його 
безперебійної роботи, оптимізація чисельності персоналу в умовах автоматизації виробничих процесів.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 рік -  1179 особи. Облікова 
чисельність станом на 31.12.2018 року – 1157 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за 
сумісництвом (осіб)- 4, середньо облікова чисельність працівників, які працюють на умовах неповного 
робочого часу (дня, тижня) (осіб) становить 21 особу. Фонд оплати праці штатних працівників за 2018 рік 
склав 192, 5 млн. грн. (порівняно з 2017 роком спостерігається збільшення фонду оплати праці за рахунок 
підвищення годинних тарифних ставок та окладів впродовж року). Окремо слід зазначити, що всі доплати 
(нічні, понаднормові, святкові), передбачені діючим трудовим законодавством, у звітному році 
виплачувалися в повному обсязі. При цьому, протягом звітного року було забезпечено дотримання 
міжкваліфікаційних співвідношень між рівнями тарифних ставок робітників згідно діючої на підприємстві
 Тарифної сітки та Колективного договору. Нарахування  заробітної плати працівникам адміністративно-
управлінського персоналу здійснювалось на підставі схеми посадових окладів.  Заробітна плата на 
підприємстві виплачується виключно грошовими коштами, два рази в місяць, в строки та на умовах, 
визначених Колективним договором, з дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці. 
Підприємством значна увага приділяється питанням безпеки праці, охорони довкілля, підвищення 
кваліфікацій та професійного рівня працюючих через навчання персоналу, участь в тренінгах, семінарах, 
тощо.

Інформація про чисельність працівників
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Будь-які пропозиції щодо реорганiзацiї з боку третіх осіб протягом 2018 року до ПРАТ «Дікергофф 
Цемент Україна» не надходили.

Організація та методологія бухгалтерського обліку на підприємстві передбачені нормативним документом
 "Політики бухгалтерського обліку". Облікові політики підприємства забезпечують: 
1) Вірну класифікацію записів на рахунках бухгалтерського обліку, що забезпечується застосуванням 
плану рахунків; План рахунків бухгалтерського обліку являє собою перелік рахунків, який був 
розроблений згідно типового плану рахунків, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України 
від 30 листопада 1999 року N 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції
 про його застосування». 
2) Повноту та своєчаснсть формування облікової бази даних про факт здійснення господарських операцій, 
що забезпечується створенням необхідних умов для правильного та безперервного ведення 
бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та 
працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, вимог законодавства щодо дотримання порядку 
оформлення та подання обліку первинних документів. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється
 бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Для ведення фінансового, податкового та управлінського 
обліку використовується програмне забезпечення SAP ECC 6.0, а також електронні табличні регістри. 
3) Достовірність облікових даних, що забезпечується документуванням усіх господарських операцій, 
вірним проведенням інвентаризацій, вартісної оцінки власності та зобов’язань. Документування 
господарських операцій передбачає оформлення первинних облікових документів, що підтверджують 
факт їх здійснення, відповідно до законодавчо затверджених та самостійно розроблених форм. Для 
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконується 
інвентаризація (згідно Закону №996, Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Найменування об’єднання: Асоцiацiя виробників цементу України «Укрцемент". Місцезнаходження 
об’єднання: 03057, вул. Дегтярівська, 33а, м. Київ, Україна. Основною метою (предметом) діяльності 
асоцiацiї "Укрцемент" є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх 
виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. На асоцiацiю покладено завдання 
координувати діяльність учасників з питань: 1) технічної інформації та освіти учасників Асоціації; 2) 
забезпечення інформацією а саме: збирання серед учасників даних про виробництво, виробничі 
потужності, середню заробітну плату та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в 
узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних 
проти учасників Асоціації та/або конкурентів; 3) у сфері стандартизації а саме: сприяння підвищенню 
ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, 
унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, 
експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології стосунків; 4) стосунків з органами 
влади та між учасниками а саме: співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового 
врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів; захисту інтересів учасників 
Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном; 
сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки. Асоціація не допускає 
можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або 
погодження їх конкурентної поведінки. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій,
 що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації. Асоцiацiя представляє i захищає інтереси 
своїх членів в органах законодавчої i виконавчої влади, iнiцiює прийняття вiдповiдних загальних для 
галузі законодавчих нормативів, актів i рішень державних виконавчих органів. Захищає інтереси 
вітчизняних виробників продукції цементної промисловості на внутрішньому ринку. ПРАТ «Дікергофф 
Цемент Україна» є юридичним членом асоцiацiї виробників цементу України "Укрцемент", яка є 
правонаступником Української асоціації підприємств і організацій цементної промисловості 
"Укрцемент".  Як учасник асоцiацiї приймає участь в управлiннi асоцiацiєю, в порядку передбаченому 
Статутом асоцiацiї, користується усіма видами методичної та іншої допомоги, отримує вiдомостi i дані 
відносно дiяльностi асоцiацiї. Дотримується положень Статуту i виконує рішення загальних зборів 
асоцiацiї. Участь у вiдповiдному об’єднані без терміну.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Дані відсутні.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків). Для забезпечення
 співставності фінансової звітності за послідовні періоди до методів обліку та оцінки застосовується 
принцип послідовності. Підприємство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для 
подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення 
категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Для визначення суттєвості окремих 
об'єктів обліку, що відносяться до всіх елементів фінансової звітності (активів, зобов'язань, власного 
капіталу, доходів та витрат), за орієнтовний поріг суттєвості на підприємстві прийнято величину у 0,1% 
від загальної виручки від реалізації продукції, товарів та послуг за виключенням ПДВ. З детальним 
описом обраної облікової політики підприємства можна ознайомитися в тексті аудиторського висновку.

Основним видом продукції Товариства є цемент. ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» випускає 7 марок 
цементу, який реалізується підприємством, у вигляді навального і тарованого цементу.  В 2018 році було 
вироблено 1 543 тис. тон цементу та 1 314 тис. тон клінкеру. План по виробництву цементу виконаний на 
92,9 відсотка, по клінкеру – на 94,1. Ріст виробництва цементу у звітному році в порівнянні з 2017 роком 
склав 100,2 відсотка. Разом з цим, підприємством забезпечено своєчасне виконання планово – 
попереджувальних ремонтів та технічного обслуговування обладнання. У звітному році коефіцієнт 
використання обертових печей становив 0,62, а завантаження цементних млинів – 0,58 та залишились на 
рівні 2016 року. Значне невиконання плану відмічалось у звітному році лише по випуску тарованого 
цементу. При плані 369 тис. тон, всього вироблено 277 тис. тон тарованого цементу. План по виробництву 
тарованого цементу виконано лише на 75,1 відсотків. Зменшення обсягів реалізації тарованого цементу в 
порівнянні з минулим 2016 роком склало 13,7 відсотка. Щодо продажу цементу, то за звітний рік 
підприємством реалізовано 1 540 тис. тон цементу, що дозволило виконати доведені планові показники 
лише на 86 відсотків. У звітному 2018 році продаж продукції в грошовому виразі склав 2 648,6 млн. грн. 
(без податку на додану вартість), що на 1,7 відсотка менше ніж в минулому 2017 році. 
Інвестиційні проекти 2018 року направлені на модернізацію основних процесів, вдосконалення 
інфраструктури підприємства, вдосконалення системи охорони праці, зменшення впливу на навколишнє 
середовище. Слід зазначити, що на покращення роботи пилогазоочисного обладнання Товариством у 
звітному 2018 році витрачено 7,6 млн. грн.,  на виконання інвестиційного проекту «Програма досягнення 
високих результатів у сфері Безпеки праці»   -  3,8 млн. грн.  Поточні витрати на охорону праці склали у 
2018 році  - 13,2 млн.грн. Підприємством успішно пройдено сертифікацію системи охорони праці на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007.

Протягом останніх 5 років Товариство не здійснювало значного придбання або вiдчудження активiв. 31 
грудня 2015 року позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення про приєднання до 
Товариства ПАТ «Волинь-Цемент» і ПАТ «ЮГцемент» та підписано передавальний акт, за яким ПАТ 
«Дікергофф Цемент Україна» став правонаступником всіх прав та обов’язків Товариств, що 
приєднуються.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 2 054 836 тис. грн., на кінець 
звітного періоду – 2 200 566 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду 
становила 1 026 894 тис. грн., на кінець звітного періоду 1 059 677 тис. грн. Ступінь зносу основних 
засобів на початок звітного періоду становить 50,0 %,  ступінь зносу основних засобів на кінець звітного 
періоду становить 51,9 %. Основні засоби використовуються за призначенням. Основні засоби знаходяться
 за місцезнаходженням товариства. Майно в заставу не надавалось. Обмежень на використання майна не 
має. Арешт не накладався. Основні засоби частково передаються в оренду. Нарахування амортизації 
основних засобів проводилося із застосуванням прямолiнiйного методу. За 2018 рік первинна вартість 
основних засобів збільшилася на 145 730 тис. грн.

На дiяльнiсть пiдприємства впливають високi цiни на енергоносiї, паливо та тарифи на перевезення 
Укрзалiзницею.

Фінансування дiяльностi ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» здійснюється переважно за рахунок власних 
коштів, що їх отримує емітент від здійснення господарської дiяльностi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
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Інформація щодо вартості укладених, але не виконаних договорів є конфіденційною інформацією, яка не 
підлягає розголошенню.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» плідно працює над розробкою нових технологій задля покращення 
якості цементу та збільшення долі на цементному ринку України.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» у звітному році проведено сертифікацію цементів відповідно до 
міжнародних стандартів. 
В описі бізнесу приведена всі інформація, яка не є комерційному таємницею та може становити інтерес 
для акціонерів та інших осіб.

Інша інформація

Виконати інвестиційні програми: 
- монтаж системи збору та пилеповернення  з електрофільтрів в обертові печі на «Волинь-Цемент» філії; 
- введення в дію нового пакувального відділення потужністю 80 тон/год  
- модернізація системи транспортування цементу на «ЮГцемент» філії.
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» буде і надалі запроваджувати заходи з покращення охорони праці та 
навколишнього середовища: підтвердження сертифікації відповідно до вимог міжнародного стандарту 
OHSAS 18001 та подальший розвиток проекту «Досягнення високих результатів в сфері безпеки праці» з 
метою досягнення цілей з розвитку системи за кривою Бредлі, подальшому використанні в роботі системи 
блокувань небезпечних джерел енергії (ЛОТОТО).   Для зниження викидів в атмосферне повітря в 2019-
2020 роках плануємо провести модернізацію електрофільтру обертової печі № 5 на «Волинь-Цемент» 
філії. Всі ці заходи спрямовані на підвищення продуктивності обладнання, покращення якості цементу і 
зменшення його собівартості. Окрім цього, підприємство і надалі буде працювати над вдосконаленням 
організаційної структури задля підвищення ефективності роботи служб та дільниць та виконання тих 
завдань, які перед Товариством ставлять акціонери підприємства та Наглядова рада. А ще - сталий 
розвиток та віра в майбутнє – такі складові нашого успіху.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Виконавчий орган Виконавчий орган складається з трьох 
осіб

Генеральний директор – член Ради Директорів 
Товариства Дудзяний Сергій Ігорович;
Заступник Генерального директора – Член Ради 
директорів Товариства Андреа Карнелос/

Наглядова рада Обирається в кількості трьох осіб 
строком на три роки.

Член Наглядової ради:
Паоло Зелано (Paolo Zelano);
Плак Хейко Отто (Plack Heiko Otto);
Дiрк Беезе.
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Загальні збори акціонерів Загальні збори є вищим органом 
акціонерного товариства.

Відповідно до реєстру акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Дікергофф Цемент 
Україна»
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Загальні збори акціонерів Загальні збори є вищим органом 
акціонерного товариства.

Відповідно до реєстру акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Дікергофф Цемент 
Україна»
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1972

21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/», 31029255, Генеральний директор

9) опис:  Пан Дудзяний Сергій Ігорович, громадянин України (паспорт СН 592458, виданий 
22.08.1997 р. Московським РУГУ МВС України в місті Києві), призначений на посаду 
Генерального директора – члена Ради Директорів Товариства - на підставі протоколу засідання 
Наглядової ради від 28.12.2015 р. Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дудзяний С.І. отримує винагороду відповідно 
до затвердженого штатного розкладу. Попередні посади: Генеральний менеджер з продажу 
цементу в Україні ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/» з 02.12.2008 р. по 31.01.2011 р.; Заступник 
генерального директора ПАТ «Волинь-Цемент» з 01.02.2011 р. по 01.05.2011 р.; Генеральний 
директор ПАТ «Волинь-Цемент» з 01.05.2011 р. по 10.01.2014 р.; З 11.01.2014 року по 31.12.2015 
року - Генеральний директор ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/». З 01.01.2016 року – Генеральний 
директор ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна». На умовах зовнішнього сумісництва з 01.01.2016 
року обіймає посаду Генерального директора ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/». Рішенням 
Наглядової ради від 19.12.2018р. продовжено повноваження терміном на три роки.

Вища, Львівський державний університет ім. І.Франка

Дудзяний Сергій Ігорович

Генеральний директор – член Ради Директорів Товариства

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

19.12.2018  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1969

8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ «Дікергофф Транспорт Україна», 34387514, Генеральний директор

9) опис:  Призначений на посаду Заступника Генерального директора - Члена Ради директорів 
Товариства - на підставі рішення Наглядової Ради 28.12.2015 року. Посадова особа являється 
громадянином Італії. Працює на підставі Дозволу на працевлаштування іноземців в Україні, 
виданого 11 грудня 2015 року Київським міським центром зайнятості та продовженим до 
27.10.2018 року. Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі
 та посадові злочини немає. Термін призначення – в межах діючого дозволу, який щорічно 
переглядається. Заробітна плата нараховується відповідно до трудового договору. Попередні 
посади: 18.03.2011 -28.04.2011 Заступник Технічного директора ПАТ «Волинь-Цемент»; 
18.05.2011 – 10.01.2014 р. - Директор з виробництва ПАТ «Волинь-Цемент»; Лютий 2014 – 
27.12.2015 року - Генеральний директор ТОВ «Дікергофф Транспорт Україна». Iнформацiя щодо 
обіймання посад на iнших підприємствах відсутня. Рішенням Наглядової ради від 19.12.2018р. 
продовжено повноваження терміном на три роки.

Вища

Андреа Карнелос

Заступник Генерального директора – Член Ради директорів 
Товариства

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

19.12.2018  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1975

16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/», 31029255, генеральний директор, Член Наглядової ради, Голова 
Наглядової ради.

Вища, Політехнічний інститут м. Торіно, Італія, 2006 р., 
дипломований інженер

Паоло Зелано (Paolo Zelano)

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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9) опис:   Пан Паоло Зелано, громадянин Італії (паспорт YA4061541, виданий 05.09.2013 р. 
Міністерством іноземних справ Італії), переобраний на посаду почерговими загальними зборами 
акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» 16 січня 2018 року  (протокол № 33 вiд 16 січня 
2018 року) Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Повноваження Членiв Наглядової Ради передбачено Законом України 
«Про акцiонернi товариства», Статутом ПРАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 33 вiд 16 січня 2018 
року) та Положенням про Наглядову Раду, затвердженим рішенням позачергових загальних 
зборів акцiонерiв Товариства (протокол № 33 від 16 січня 2018 року). Термін повноважень 
посадової особи 3 роки . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента в 2018 році не виплачувалась. Попередні посади: Березень 2009 – січень 2014 р. - ТОВ з 
ІІ «Дікергофф /Україна/», генеральний директор, з січня 2014 року - Директор підрозділу цементу 
та бетону в Центральній та Східній Європі, Dyckerhoff GmbX, член Наглядової ради, Голова 
Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Iнформацiя щодо обіймання посад на iнших 
підприємствах відсутня. Посадова особа не є представником акціонера чи групи акцiонерiв, 
незалежним директором.

16.01.2018  до 16.01.2021р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1961

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
Dyckerhoff Aktiengesellschaft, д/н, Обіймав посаду Директора з продажу та маркетингу 
департаменту Центральної та Східної Європи в компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft протягом 
останніх трьох з половиною років та додатково займав посаду Менеджер з глобального продажу 
цементу для нафтових свердловин компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft протягом останніх 5 
років, член Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».

9) опис:  Пан Плак Хейко Отто (Plack Heiko Otto), громадянин Німеччини (паспорт С 
7НСМJWZ7, виданий 06.04.2010 р. адміністрацією міста Ладберген Німеччина), переобраний на 
посаду члена Наглядової ради на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 
33 від від 16 січня 2018 року року. Повноваження Членiв Наглядової Ради передбачено Законом 
України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПРАТ «Дiкергофф Цемент Україна», 
затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 33 вiд 16 
січня 2018 року) та Положенням про Наглядову Раду, затвердженим рішенням позачергових 
загальних зборів акцiонерiв Товариства (протокол № 33 від 16 січня 2018 року). Посадова особа 
акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Вища, Технічний Університет м. Клаусталь-Целлерфельд, 
Німеччина, 1990 р., дипломований інженер, магістр технічних
  наук

Плак Хейко Отто (Plack Heiko Otto)

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.01.2018  до 16.01.2021р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Термiн повноважень посадової особи -  3 роки Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента в 2018 році не виплачувалась. Попередні посади: Директор з продажу та 
маркетингу департаменту Центральної та Східної Європи в компанії Dyckerhoff GmbX протягом 
останніх 5-ти років та додатково займав посаду Менеджера з глобального продажу цементу для 
нафтових свердловин компанії Dyckerhoff GmbX протягом останніх 6 років, член Наглядової ради
 ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна». Iнформацiя щодо обіймання посад на iнших підприємствах 
відсутня. Посадова особа не є представником акціонера чи групи акцiонерiв, незалежним 
директором.

--------------------

1968

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
Дікергофф ГмбХ, д/н, Виконавчий директор компанії

9) опис:  Пан Дiрк Беезе обраний на посаду члена Наглядової ради на підставі протоколу  
позачергових загальних зборів акціонерів № 33 від  16.01.2018 року. Повноваження Членiв 
Наглядової Ради передбачено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПРАТ 
«Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
Товариства (протокол № 33 вiд 16 січня 2018 року) та Положенням про Наглядову Раду, 
затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв Товариства (протокол № 33 
від 16 січня 2018 року). Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Термiн повноважень посадової особи -  3 роки Винагорода 
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента в 2018 році не виплачувалась. 
Попередні посади: з 01.01.2014 року по 24.03.2014 року – представник Дікергофф ГмбХ. З 
24.03.2014 року – виконавчий директор компанії Дікергофф ГмбХ. З 31.12.2013 року – по 
01.04.2017  року – Віце-президент Buzzi Unicem USA Inc. Член Наглядової Ради. Iнформацiя щодо
 обіймання посад на iнших підприємствах відсутня. Посадова особа не є представником акцiонера
 чи групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення 
своїх паспортних даних.

Вища, Університет міста Мюнстер, 1993 рік

Дiрк Беезе

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.01.2018  до 16.01.2021р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1975

11

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
Дікергофф ГмбХ, д/н, Департамент контроллінгу та консолідації Групи, Дікергофф ГмбХ, член 
Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

9) опис:  Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних 
зборів акціонерів № 26 від 22.12.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження та обов’язки вiдповiдно до Статуту 
та внутрішніх положень ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Винагорода в грошовiй та 
натуральнiй формi посадовiй особi емітента в 2017 роцi не виплачувалась. Стаж роботи – 11 
років. До призначення обіймав посади: Департамент контролінгу та консолідації Групи, 
Дікергофф ГмбХ, член Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» Iнформацiя щодо 
обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня
 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Зiкєєва Алекса.

Вища

Зікєєв Алекс

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

22.12.2015  до 16.01.20188) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1986

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ "Дікергофф Цемент Україна", 04880386, начальник служби контролінгу

Вища

Янішевська Олена Сергіївна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

22.12.2015  до 16.01.2018р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:  Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних 
зборів акціонерів № 26 від 22.12.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження та обов’язки вiдповiдно до Статуту 
та внутрішніх положень ПАТ "Дікергофф Цемент Україна". Винагорода в грошовiй та 
натуральнiй формi посадовiй особi емітента в 2017 роцi не виплачувалась. Стаж роботи – 10 
років. До призначення обіймала посади: 2008-2014 рр. – Управлінський бухгалтер, ТОВ з ІІ 
«Дікергофф /Україна/», 2014-2015 рр. – Керівник відділу контролінгу, ТОВ з ІІ «Дікергофф 
/Україна/», з 01.01.2016 р - начальник служби контролінгу ПАТ "Дікергофф Цемент Україна". З 
01.04.2017 року – Директор фінансовий ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Член Ревізійної 
комісії. На умовах зовнішнього сумісництва обіймає посаду начальника відділу контролінгу ТОВ 
з ІІ «Дікергофф /Україна/». Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф 
Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Янiшевської Олени Сергiївни.

--------------------

1979

17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «Волинь-Цемент», 00293054, начальник юридичного відділу

9) опис:  Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних 
зборів акціонерів № 26 від 22.12.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження та обов’язки вiдповiдно до Статуту 
та внутрішніх положень ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Винагорода в грошовiй та 
натуральнiй формi посадовiй особi емітента в 2017 роцi не виплачувалась. Стаж роботи - 17 років.
 До призначення обіймала посади: жовтень 2008 р. – серпень 2012 р. юрист Товариства з 
обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Дікергофф /Україна/»; з 15 серпня 
2012 р. по 31.12.2015 року – начальник юридичного відділу ПАТ «Волинь-Цемент». З 01.01.2016 
року – начальник юридичної служби ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». На умовах зовнішнього 
сумісництва обіймає посаду начальника юридичної служби ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/». 
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" 
(протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Клим Людмили Володимирiвни.

Вища

Клим Людмила Володимирівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

22.12.2015  до 16.01.2018р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1968

30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ «Дікергофф Транспорт Україна», 34387514, Головний бухгалтер

9) опис:  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Вказана
 особа має повноваження вiдповiдно до Статуту та внутрішніх положень ПРАТ "Дікергофф 
Цемент Україна". Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 2-к/п від 
01.01.2016 р. Стаж роботи - 30 років. До цього обіймала посаду головного бухгалтера в ТОВ 
«Дікергофф Транспорт Україна». Заробітна плата нараховується відповідно до затвердженого 
штатного розкладу. Не обіймає посад на iнших підприємствах.

Вища

Сітало Ольга Михайлівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.01.2016  до припинення повноважень8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Сітало Ольга 
Михайлівна

0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Андреа Карнелос

0 0 0 0Заступник 
Генерального 
директора – Член 
Ради директорів 
Товариства

фізична особа

Дудзяний Сергій 
Ігорович

0 0 0 0Генеральний 
директор – член Ради 
Директорів 
Товариства

фізична особа

Клим Людмила 
Володимирівна

0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Зікєєв Алекс

0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа

Плак Хейко Отто (Plack 
Heiko Otto)

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Каш Карл Хейнц Паул 
Річард (Kasch Karl Heinz 
Paul Richard)

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Паоло Зелано (Paolo 
Zelano)

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Маркус Лаппе

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Дiрк Беезе

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Янішевська Олена 
Сергіївна

0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа

Усього: 0 0 0 0

© SMA 048803862018 р. 



Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Український державний концерн по
 виробництву цементу i 
азбоцементних виробiв 
"Укрцемент"

00030937 вул.Дегтярівська, 33-А, м. Київ, 00357, 
Україна

0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

0Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

ПРАТ «Дікергофф Цемент України» має наступні вірогідні перспективи подальшого розвитку:

1.) Нове будівництво пакувального відділення цементу потужністю 80тонн на годину на «ЮГцемент» 
філії ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна». 
 •Проект в стадії реалізації. Дата закінчення – 3 квартал 2019 року 
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Витрати у 2018р - 34,831 млн. грн. Всього плановані витрати

 -44,1 млн. грн.
 •Збільшення потужностей пакування цементу на 80 т/годину. Причина проекту – необхідність 

збільшення потужностей пакування цементу до 80 т/годину.

2.) Модернізація електрофільтру обертової печі №5 на «Волинь-цемент» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент 
Україна»
 •Початок реалізації – 4квартал 2019, закінчення -2 квартал 2020
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Планована вартість -69,3 млн. грн..
 •Збільшення потужності не передбачається. Причина проекту – вимоги екологічного законодавства

3.) Нове будівництво загальнозаводської системи збору та подачі у виробництво дощових стоків з 
промислового майданчика підприємства «ЮГцемент» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
 •Початок реалізації – 3 квартал 2019, закінчення -4 квартал 2020
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Планована вартість -12 млн. грн..
 •Збільшення потужності не передбачається. Причина проекту – вимоги екологічного законодавства

4.) Закупівля вагонів хоперів для перевезення цементу
 •Початок реалізації – 2 квартал 2019, закінчення -4 квартал 2019
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Планована вартість -42 млн. грн.
 •Збільшення потужності не передбачається. Причина проекту – необхідність покращення логістики.

5.) Технічне переоснащення сировинного відділення. Глинобовтанка №5 на «Волинь-цемент» філії ПрАТ 
«Дікергофф Цемент Україна»
 •Початок реалізації – 2 квартал 2019, закінчення -4 квартал 2019
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Планована вартість -9,8 млн. грн..
 •Збільшення потужності не передбачається. Причина проекту – необхідність покращення системи 

дозування для приготування шламу.

6.) Модернізація системи завантаження цементу в автомобілі на Київському терміналі  ПрАТ «Дікергофф 
Цемент Україна»
 •Початок реалізації – 2 квартал 2019, закінчення -4 квартал 2019
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Планована вартість -10,5 млн. грн..
 •Збільшення потужності не передбачається. Причина проекту – необхідність покращення логістики – 

збільшення швидкості (зменшення часу) завантаження автотранспорту.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» розпочато «Нове будівництво пакувального відділення цементу 
потужністю 80 тонн на годину на «ЮГцемент» філії ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»:
 •Проект в стадії реалізації. Дата закінчення – 3 квартал 2019 року 
 •Метод фінансування – Інвестиційні кошти. Витрати у 2018р - 34,831 млн. грн. Всього плановані витрати

 -44,1 млн. грн.
 •Збільшення потужностей пакування цементу на 80 т/годину. Причина проекту – необхідність 

збільшення потужностей пакування цементу до 80 т/годину.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом 2018 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних 
цінних паперів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента
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Управління ризиками ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна».
Головними категоріями ризиків для ПРАТ «Дікергофф Цемент України» є ризик капіталу та ризики, 
пов’язані з фінансовими інструментами.

Управління ризиком капіталу – ПРАТ «Дікергофф Цемент України» управляє своїм капіталом для того, 
щоб забезпечити своє функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний 
прибуток акціонерам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво ПРАТ 
«Дікергофф Цемент України» регулярно переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких 
переглядів ПРАТ «Дікергофф Цемент України» вживає заходів для підтримання балансу загальної 
структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості.

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями ПРАТ «Дікергофф 
Цемент України» є кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями та кредит від материнської ПРАТ «Дікергофф Цемент України». 
Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності 
ПРАТ «Дікергофф Цемент України».
Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів ПРАТ «Дікергофф 
Цемент України», є кредитний ризик, валютний ризик, та ризик ліквідності. 

Кредитний ризик – кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої 
зобов’язання перед ПРАТ «Дікергофф Цемент України» у строк, що може призвести до фінансових 
збитків у ПРАТ «Дікергофф Цемент України».
Кредитний ризик ПРАТ «Дікергофф Цемент України», головним чином, пов’язаний з торговою 
дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та еквівалентами. Суми, подаються за вирахуванням
 резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується керівництвом ПРАТ 
«Дікергофф Цемент України» на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.
ПРАТ «Дікергофф Цемент України» структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, 
встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів. Ліміти на 
рівні кредитного ризику за типом клієнта регулярно затверджуються керівництвом ПРАТ «Дікергофф 

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

Основні характеристики систем внутрішнього контролю ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна».
Система внутрішніх контролів та управління ризиками ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» це низька 
правил, процедур та організаційних структур, побудована з метою забезпечити належне ведення бізнесу 
шляхом відповідних процесів ідентифікації, виміру, управління і моніторингу головних ризиків. 
Основними завданнями систему внутрішніх контролів є збереження активів, ефективність бізнес процесів,
 надійність фінансової звітності та дотримання законів та нормативних актів.

Рада директорів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» відповідає за систему внутрішніх контролів та 
управління ризиками за підтримки служби внутрішнього аудиту.
Для того щоб зменшити ризики порушення законодавства ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
запровадила певні інструменти відповідності такі як Кодекс поведінки, Кодекс з етики та відповідне 
навчання персоналу.

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті 
створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної 
інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або 
перенесені в рамках загального процесу управління ризиками.
За операційна зниження ризиків відповідають директори департаментів. Вони відповідають за всі 
матеріальні ризики, наявні в їх сфері діяльності.

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність ПРАТ «Дікергофф Цемент
 України» відповідно до стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки
 ризиків відповідно документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, 
податкову та юридичну сфери діяльності ПРАТ «Дікергофф Цемент України».

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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Цемент України».

Валютний ризик – валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати ПРАТ 
«Дікергофф Цемент України» негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. ПРАТ «Дікергофф Цемент 
України» виконує певні операції в іноземних валютах. ПРАТ «Дікергофф Цемент України» не 
використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком. 

Ризик ліквідності – ризик ліквідності представляє собою ризик того, що ПРАТ «Дікергофф Цемент 
України» не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція 
ліквідності ПРАТ «Дікергофф Цемент України» ретельним чином контролюється та управляється. ПРАТ 
«Дікергофф Цемент України» використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових
 коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних 
зобов’язань.

Корпоративне управління ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» (надалі – Товариство) являє собою систему 
відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Основи 
корпоративного управління закріплені Статутом Товариства, який міститься у відкритому доступі на 
власній сторінці на веб сайті Національної комісії з цінни паперів та фондового ринку. Статут Товариства 
 окреслює межі, в яких визначаються завдання цілі і мета діяльності Товариства, способи і порядок и 
виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності Товариства.  Статут передбачає яким способом
 і методом  інструменти корпоративного управління  контролюють діяльність Товариства в рамках 
діяльності менеджерів, управлінців Товариством, а також яку відповідальність несуть члени органів 
управління Товариства перед Товариством та його акціонерами і державою за результати діяльності 
Товариства. 

Корпоративне управління Товариства не обмежується виключно відносинами  органів управління та 
акціонерами, а має широке  значення  включаючи відносини із заінтересованими особами, працівниками, 
споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо. Це пов'язано з тим, що Товариство не може 
існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить 
від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління в Товаристві, є система відносин між інвесторами - 
власниками Товариства, його управлінцями, а також органами держави, контрагентами Товариства, для 
забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів  усіх учасників 
корпоративних відносин.
 
Зокрема такі правовідносини між вище зазначеними  особами регулюються внутрішніми положеннями і 
інструкціями в Товаристві: статут; положення про Наглядову Раду та Раду директорів; положення про 
філії; колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про структурні 
підрозділи; посадові інструкції; положення про оплату праці; положення про преміювання; Положення 
про систему управління охороною праці та промислової безпеки на ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»; 
Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці працівників ПРАТ «Дікергофф 
Цемент Україна»; Положення про розробку інструкцій з охорони праці на  ПРАТ «Дікергофф Цемент 
Україна»; Перелік робіт з підвищеною небезпекою ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»; також було 
затверджено низку Стандартів підприємства з Охорони праці та Техніки безпеки: № 1 «Діалоги з 
Безпеки»; № 2 «Внутрішній обмін інформацією та системи мотивації і безпечного виконання роботи»; № 
3 «Вимоги безпеки при виконанні робіт з використанням вантажопідіймальних механізмів»; № 4 «Вимоги 
безпеки при виконанні робіт у замкнутому просторі»; № 5 «Вимоги безпеки при роботі поблизу рухомих 
та обертових частин виробничого обладнання машин та механізмів»; № 6 «Вимоги безпеки при 
проведенні вогневих робіт»; № 7 «Огородження, технологічні площадки, технологічні драбини»; № 8 
«Вимоги безпеки при роботі на висоті»; № 9 «Виявлення та аналіз корінних причин випадків»; № 10 
«Управління безпекою підрядників»; № 11 «Оцінка ризиків»;№ 12 «Ізоляція небезпечних джерел енергії 
(LOTOT)»; № 13 «Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
 засобами індивідуального захисту»; № 14 «Внутрішній аудит»; № 15 «Безпечна експлуатація будівель та 
споруд»; Положення про організацію службових відряджень по Україні і за кордоном працівників ПАТ 
«Дікергофф Цемент Україна».

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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Серед іншим документів в тому числі щодо правовідносин із підрядними організаціями питання співпраці 
регулюють наступні документи:  Політика підприємства у сфері охорони праці та промислової безпеки; 
Загальні умови закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»; Антикорупційна 
програма для групи компаній «Дікергофф» в Україні; Положення про Комітет з Безпеки; Золоті правила з 
Охорони Праці ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»; Місія, Бачення, Політика у сфері охорони 
навколишнього природного середовища ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» та інші.

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб 
або інший кодекс корпоративного управління.

Практика корпоративного управління не застосовувалась понад визначені законодавством вимоги.

 2)ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління
 та інших управлінських документів зазначених в підпункті 1 цього розділу Звіту.

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

27.04.2018

99,1

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: 27 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» за 
наступним порядком денним: 

 1.Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 7.Про припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Збори  було розпочато о 10.00 годині та закінчено о 11.00 год. Реєстрація учасників позачергових загальних зборів 
акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією Товариства, склад якої затверджено рішенням Наглядової Ради 
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»  20  березня 2017 року. Перелік акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», які 
мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів, складений станом на 23 квітня 2018 року в 
порядку, встановленому законодавством України про депозитарну діяльність. 

 Загальна кількість простих іменних акцій становила 158 347 440 (сто п’ятдесят вісім мільйонів триста сорок сім 
тисяч чотириста сорок) штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 157 109 796  (сто п’ятдесят сім мільйонів сто 
дев’ять тисяч сімсот дев’яносто шість) штук.  Згідно з Протоколом Реєстраційної комісії № 2  від  27 квітня  2018 
року, для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 1 один представник акціонера, який  володіє  156 
816 886 голосуючими акціям, що становить 99,1  відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства. 
  Серед основних рішень, які були предметом розгляду і затвердження рішень були: 

 1.Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.  

 2.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 3.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
 4.Затвердити річну фінансову звітність  Товариства за 2017 рік у складі : балансу (звіту про фінансовий стан), звіту 

про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 
приміток до фінансової звітності.

 5.Затвердити наступний порядок  покриття збитків, отриманих Товариством  в 2017 році: 
 6.Збитки, отримані Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 

X

чергові позачергові
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 7.Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік не 
нараховувати і не виплачувати

За наслідками розгляду питань порядку денного Загальними Зборами Акціонерів були прийняті наступні рішення:

 1.Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
    •Член комісії – Обухівська Олеся Володимирівна;
    •Член комісії –Злобіна Надія Юріївна;
    •Член комісії - Азарова Надія Іванівна.
 2.2.1.Встановити наступний порядок проведення річних Загальних Зборів Товариства:

 •згідно п.10 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися рішення з питань, 
не включених до порядку денного;
 •рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 •встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: по кожному питанню порядку

 денного Зборів: заслухати доповідача, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, 
пропозиції, що надійшли до  головуючого на зборах та провести голосування; провести підрахунок голосів після 
розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку 
денного, результати голосування  оголошувати комісії після розгляду кожного питання порядку денного; 
 •доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
 •виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
 •У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо 

прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку 
черговості їх подання.
2.2. Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою 
більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в  Загальних зборах 
акціонерів.

 3.Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

 4.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 5.5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

5.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі : балансу (звіту про фінансовий стан), звіту 
про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 
приміток до фінансової звітності.

 6.Затвердити наступний порядок  розподілу прибутку за 2017 рік: 
6.1. Затвердити наступний порядок  покриття збитків, отриманих Товариством  в 2017 році: Збитки, отримані 
Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 
6.2. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік не 
нараховувати і не виплачувати.

 7.Припинити повноваження лічильної комісії загальних  Зборів у наступному складі:
 •член комісії –  Обухівська Олеся Володимирівна;
 •член комісії – Злобіна Надія Юріївна;
 •член комісії - Азарова Надія Іванівна.
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16.01.2018

99,97

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Збори  було розпочато о 10.00 годині та закінчено о 12.00 год. Реєстрація учасників позачергових загальних 
зборів акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією Товариства, склад якої затверджено рішенням Наглядової 
Ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Перелік акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», які мають право на 
участь в позачергових загальних зборах акціонерів, складений станом на 10 січня 2018 року в порядку, 
встановленому законодавством України про депозитарну діяльність. 

 Загальна кількість простих іменних акцій становила 158 347 440 (сто п’ятдесят вісім мільйонів триста сорок сім 
тисяч чотириста сорок) штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 157 109 796  (сто п’ятдесят сім мільйонів сто 
дев’ять тисяч сімсот дев’яносто шість) штук.  Згідно з Протоколом Реєстраційної комісії № 2  від 16 січня 2018 року, 
для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та представники акціонерів, які 
володіють 157 062 871 голосуючими акціями, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. Відповідний Протокол реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 
січня 2018 року додається до цього Протоколу. Отже, оскільки в позачергових загальних зборах Товариства 
прийняли участь акціонери (їх представники), які є власниками більш як 50 % голосуючих акцій, в наявності є кворум
 та відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (з наступними 
змінами та доповненнями) Загальні збори правомочні розглядати питання порядку денного.

 На Позачергових Загальних зборах був озвучений наступний порядок денний : 
 1.Про обрання лічильної комісії  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 2.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на  позачергових загальних зборах 

акціонерів Товариства. 
3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про зміну типу Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань.
7. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Раду директорів Товариства в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень  членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та 
обрання осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради від імені Товариства.
12.Дострокове припинення повноважень  членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та проголосували проти прийняття позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства рішення про зміну типу Товариства. 
14. Про припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 Основним питанням пов’язаним із скликанням було питання зміна типу товариства.  Акціонерів та їх представників 
було проінформовано що з 1 травня 2016 року набули чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства»
 (далі - Закон), згідно яких до 1 січня 2018 року необхідно провести певні структурні зміни в акціонерних 
товариствах. Одним з головних нововведень Закону стало виключення вимоги про те, що кількісний склад акціонерів
 Приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Тепер це обмеження знято, і публічні 
акціонерні товариства, можуть змінювати тип з публічного на приватне акціонерне товариство. Розділом XVI Закону 
регулюються питання реорганізації акціонерних товариств (злиття, приєднання, поділ, віділення, перетворення). 
Однак абзацом 3 частини 2 пункту 5 Закону передбачено, що «Зміна типу товариства з приватного на публічне або з 
якихось публічного на частное не є його перетворенням». 
Повідомлено  про інші нововведення які свідчать про посилення відмінностей між ПАТ та ПРАТ, підвищення вимог 
до компаній, що працюють в організаційно-правовій формі ПАТ, відповідно до змін законодавства про акціонерні 
товариства.
За результатами обговорення було прийнято наступне рішення: 
Змінити тип  з публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна»  на приватне акціонерне товариство
 « Дікергофф  цемент Україна».
Змінити найменування публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» на приватне акціонерне 
товариство «Дікергофф Цемент Україна». 

  Оскільки зміна типу товариства тягне зміни найменування товариства, яка в тому числі включає визначення 
організаційно правої форми в якій діє Товариства.  Відповідно до вимог встановлених законом  Про акціонерні 
товариства, цивільного кодексу України та положень господарського кодексу України – найменування юридичної 
особи обов’язкового вказується в Статуті. Таким чином змінивши тип товариства слід змінити назву товариства, 

чергові позачергові

X
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X

д/н

X

д/н

X

д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

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 X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

визначену у Статуті.  Тому за результатами обговорення були прийняті наступні зміни: 
Внести Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в Новій редакції. 
Затвердити Статут Товариства викладений в  новій редакції.
Також рішеннями позачергових Загальних зборів було затверджено Нову редакцію про Наглядову раду та Раду 
директорів  а також припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради та обрано новий склад 
Наглядової Ради товариства у кількості 3 осіб.
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X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Чергові загальні збори були скликані та проведені.

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачергові загальні збори були скликані та проведені.

Наглядова Рада
До складу Наглядової Ради входять голова Наглядової ради та два члени Наглядової Ради.
Позачерговими загальними зборами товариства від 16.01.2018 року до складу членів Наглядової ради було
 обрано наступних осіб:
 -пана Зелано Паоло, громадянина Італії, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент 

Україна»;
 -пана Плака Хейко Отто, громадянина Німеччини, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф 

Цемент Україна»;
 -пана Дірка Беезе, громадянина Німеччини, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент 

Україна»;

Наглядовою Радою не створювались жодні комітети Наглядової Ради.

Протягом 2018 року Наглядовою Радою були проведені засідання щодо розгляду питань які віднесені до 
компетенції Наглядової Ради на яких були розглянуті такі питання та прийняті відповідні рішення, а саме:

10.01.2018 року на засіданні Наглядової Ради було розглянуто наступне питання:
 •Про затвердження списку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Публічного акціонерного 

товариства «Дікергофф Цемент Україна» на  позачергових Загальних зборах акціонерів 16 січня 2018 р.

За наслідками розгляду якого було прийнято наступне рішення:
 •Включити до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради  Товариства на  позачергових 

Загальних зборах акціонерів16 січня 2018 року . наступних кандидатів:
 -пана Зелано Паоло, громадянина Італії, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент 

Україна»;
 -пана Плака Хейко Отто, громадянина Німеччини, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф 

Цемент Україна»;
 -пана Дірка Беезе, громадянина Німеччини, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент 

Україна»;

20.03.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 1) були розглянуті наступні питання:
1. Звіт по питанням охорони здоров’я та безпеки;
2. Звіт по юридичним питанням.
3. Звіт відділу закупівель.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Прийняти до уваги звіт по питанням охорони здоров’я та безпеки та затвердити його;
 2.Прийняти до уваги звіт по юридичним питанням та затвердити його;

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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 3.Прийняти до уваги відділу закупівель та затвердити його.

20.03.2018 року на засіданні Наглядової Ради були розглянуті наступні питання:
 1.Про погодження результатів річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 2.Про скликання річних Загальних зборів акціонерів, визначення дати та місця скликання та 

призначення особи, що буде головувати на зборах.
 3.Про затвердження переліку питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 

акціонерів та винесення їх на розгляд загальних зборів. 
 4.Про затвердження проектів рішень річних загальних зборів акціонерів.
 5.Про визначення дати складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про 

річні Загальні збори акціонерів.
 6.Про визначення дати складення переліку акціонерів, що мають право на участь в річних Загальних 

зборах акціонерів.
 7.Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 8.Про призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
 9.Про створення тимчасової лічильної комісії.
 10.Про лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Погодили річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік  у складі балансу (звіту про фінансовий 

стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до фінансової звітності.

 2.Річні загальні збори акціонерів провести  27 квітня 2018 року о 10.00 год. (за Київським часом) за 
адресою: 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 26, в приміщенні актового залу Товариства. 
Реєстрацію акціонерів та представників акціонерів, які прибули на збори, провести з 9.00 год. до 9.55 год. 
в день проведення зборів. Головою річних загальних зборів акціонерів призначити заступника начальника 
служби персоналу Вовчанську Тетяну Миколаївну.

 3.Затвердити наступний перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів
 акціонерів:
 •Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 •Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 •Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 •Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 •Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 •Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 •Про припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4.Затвердити наступні проекти рішення з питань порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з першого питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
 •члена комісії –  Обухівську Олесю Володимирівну;
 •член комісії – Злобіну Надію Юріївну ;
 •член комісії - Азарову Надію Іванівну.

Проект рішення з другого питання порядку денного:
3.1.Встановити наступний порядок проведення річних Загальних Зборів Товариства:
 •згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися 

рішення з питань, не включених до порядку денного;
 •рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 •встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: по кожному 

питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідача, заслухати бажаючих виступити, заслухати 
відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до  головуючого на зборах та провести голосування; 
провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки 
голосування по зазначеним питанням порядку денного, результати голосування  оголошувати комісії після
 розгляду кожного питання порядку денного; 
 •доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
 •виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування 
щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, 
у порядку черговості їх подання.
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3.2. Рішення по питаннях порядку денного, приймаються за результатами голосування бюлетенями 
простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в  
Загальних зборах акціонерів .
Проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення з четвертого  питання порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5.2. Затвердити річну фінансову звітність  Товариства за 2017 рік у складі : балансу (звіту про фінансовий 
стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до фінансової звітності.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
6.1. Затвердити наступний порядок  покриття збитків, отриманих Товариством  в 2017 році: 
Збитки, отримані Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 
6.2. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік не 
нараховувати і не виплачувати
Проект рішення з сьомого питання порядку денного
7.1. Припинити повноваження лічильної комісії загальних  Зборів у наступному складі
 •члена комісії –  Обухівську Олесю Володимирівну;
 •член комісії – Злобіну Надію Юріївну ;
 •член комісії - Азарову Надію Іванівну.
 5.Визначити дату складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про загальні 

збори акціонерів – 20 березня 2018 року.
 6.Визначити датою складення переліку, акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах 

акціонерів - на 24 годину 23 квітня 2018 року.
 7.Затвердити текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів у редакції, що додається 

(додаток 1).
 8.До складу Реєстраційної комісії обрати наступних осіб: 

 •член комісії –  Панфілову Марію Вікторівну 
 •член комісії – Бундигу Ірину Миколаївну;
 •член комісії – Азарова Надію Іванівну. 
 9.Створити тимчасову лічильну комісію в наступному складі: 

 •члена комісії –  Обухівську Олесю Володимирівну;
 •член комісії – Злобіну Надію Юріївну ;
 •член комісії - Азарову Надію Іванівну.

 10.Затвердити наступних осіб до складу лічильної комісії: 
 •члена комісії –  Обухівську Олесю Володимирівну;
 •член комісії – Злобіну Надію Юріївну ;
 •член комісії - Азарову Надію Іванівну.

21.03.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 1) були розглянуті наступні питання:
1. Огляд ринку цементу;
2. Фінансові результати 2017/ за 2 місяці 2018 року;
3. Аналіз ринків;
4. «ЮГцемент» - огляд та спеціальні питання.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Прийняти до уваги звіт огляду ринку цементу та затвердити його;
 2.Прийняти до уваги звіт про фінансові результати 2017/ за 2 місяці 2018 року та затвердити його;
 3.Прийняти до уваги звіт «Аналіз ринків» та затвердити його;
 4.Прийняти до уваги звіт «ЮГцемент» - огляд та спеціальні питання та затвердити його.

22.03.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 1) були розглянуті наступні питання:
1. Огляд розвитку бізнесу «Волинь-Цемент» філії Товариства;
2. Інвестиційні проекти 2018 року;
3. Інші важливі питання, які підлягають обговоренню та затвердженню членами Наглядової Ради.
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За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Прийняти до уваги презентацію «Огляд розвитку бізнесу «Волинь-Цемент» філії Товариства» та 

затвердити її;
 2.Прийняти до уваги звіт по інвестиційних проектах 2018 року та затвердити його.

20.06.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 2) були розглянуті наступні питання:
1. Огляд ринку цементу;
2. Фінансові результати за 5 місяців 2018 року;
3. «ЮГцемент» - огляд та спеціальні питання;
4. «Волинь-Цемент» - огляд та спеціальні питання;
5. Інвестиційні проекти;
6. Звіт по персоналу;
7. Звіт відділу закупівель;
8. Звіт по юридичним питанням;
9. Звіт по питанням ІТ.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
1. Прийняти до уваги звіт огляду ринку цементу та затвердити його;
2. Прийняти до уваги звіт фінансові результати за 5 місяців 2018 року та затвердити його;
3. Прийняти до уваги звіт «ЮГцемент» - огляд та спеціальні питання та затвердити його;
4. Прийняти до уваги звіт «Волинь-Цемент» - огляд та спеціальні питання та затвердити його;
5. Прийняти до уваги звіт Інвестиційні проекти та затвердити його;
6. Прийняти до уваги звіт по персоналу та затвердити його;
7. Прийняти до уваги звіт відділу закупівель та затвердити його;
8. Прийняти до уваги звіт по юридичним питанням та затвердити його. Розпочати процедуру squeeze-out у 
жовтні 2018 року;
9. Прийняти до уваги звіт по питанням ІТ та затвердити його.

08.08.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 3) були розглянуті наступні питання:
1. Цінова політика і огляд ринку;
2. Технічна надійність основних показників роботи та дії з вдосконалення;
3. Юридичні питання;
4. Персонал;
5. Цільова кількість працівників;
6. Система виробничого контролю, Україна. Досягнуті результати.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
1. Прийняти до уваги звіт щодо цінової політика і огляд ринку та затвердити його;
2. Прийняти до уваги звіт про технічну надійність основних показників роботи та дії з вдосконалення  та 
затвердити його;
3. Прийняти до уваги звіт по юридичним питанням та затвердити його;
4. Прийняти до уваги звіт по персоналу та затвердити його;
5. Прийняти до уваги звіт щодо цільової кількості працівників та затвердити його;
6. Прийняти до уваги звіт щодо системи виробничого контролю, Україна. Досягнуті результати та 
затвердити його.

18.12.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 4) були розглянуті наступні питання:
1. Огляд ринку та активностей зі збуту;
2. Огляд фінансових результатів;
3. «Волинь-Цемент» - огляд розвитку бізнесу;
4. Інвестиційні проекти 2018 року. Планування на 2019 рік.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Прийняти до уваги звіт огляду ринку та активностей зі збуту та затвердити його;
 2.Прийняти до уваги звіт про фінансові результати з а11 місяців 2018 року та затвердити його;
 3.Прийняти до уваги звіт «Волинь-Цемент» - огляд розвитку бізнесу та затвердити його;
 4.Прийняти до уваги звіт по інвестиційних проектах 2018 року. Планування на 2019 рік та затвердити 

його.
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19.12.2018 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 4) були розглянуті наступні питання:
1. «ЮГцемент» - огляд розвитку бізнесу;
2. «ЮГцемент» - інвестиційні проекти 2018 року. Планування на 2019 рік.;
3. Цільовий показник кількості працівників;
4. Охорона праці;
5. Стратегічні договори на 2019 рік.

За наслідками розгляду яких були прийняті наступні рішення:
 1.Прийняти до уваги звіт «ЮГцемент» - огляд розвитку бізнесу та затвердити її;
 2.Прийняти до уваги звіт «ЮГцемент» - інвестиційні проекти 2018 року. Планування на 2019 рік. та 

затвердити його.
 3.Прийняти до уваги звіт щодо цільових показників кількості працівників та затвердити його;
 4.Прийняти до уваги звіт «з охорони праці та затвердити його;
 5.Прийняти до уваги звіт «зі стратегічних договорів на 2019 рік та затвердити його.

19.12.2018 року на засіданні Наглядової Ради було розглянуто наступне питання:
 •Про призначення членів Ради Директорів Товариства.

За наслідками розгляду якого було прийнято наступне рішення:
 •Переобрати Генерального директора Дудзяного Сергія Ігоровича Членом Ради директорів Товариства – 

з 01 січня 2019 року на наступний 3- річний строк.
 •Переобрати заступника Генерального директора Андреа Карнелоса Членом Ради директорів Товариства

 – з 28 грудня 2018 року на наступний 3-річний строк.
 •Уповноважити Голову Наглядової Товариства пана Паоло Зелано підписати від імені Товариства 

трудовий договір з Дудзяним Сергієм Ігоровичем про переобрання його Членом ради директорів.
 •Уповноважити Голову Наглядової Товариства пана Паоло Зелано підписати від імені Товариства 

трудовий договір з громадянином Італії Карнелосм Андреа про переобрання його Членом Ради директорів.
 
 •Уповноважити Генерального директора Товариства (особисто або через уповноважених осіб 

Товариства) здійснити всі дії, необхідні згідно з чинним законодавством України для внесення змін до 
відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Рада Директорів.
До складу Ради Директорів входить Генеральний директор (голова виконавчого органу) та Заступник 
генерального директора (надалі - члени Ради Директорів).
На засіданні Наглядової Ради від 28.12.2015 року до складу члені Ради Директорів було призначено:
Генеральним директором - Головою Ради Директорів з 01.01.2016 року Дудзяного Сергій Ігоровича;
Заступником генерального директора – членом Ради Директорів з 28.12.2015 року Карнелоса Андреа.
На засіданні Наглядової Ради від 19.12.2018 року було переобрано членів Ради Директорів:
Генерального директора Дудзяного Сергія Ігоровича Членом Ради директорів Товариства – з 01 січня 
2019 року на наступний 3- річний строк.
Заступника генерального директора Андреа Карнелоса Членом Ради директорів Товариства – з 28 грудня 
2018 року на наступний 3-річний строк.

Радою Директорів не створювались жодні комітети Ради Директорів.

Протягом 2018 року Радою Директорів було проведено 34 засідання на яких були розглянуті питання які 
відповідно до Статуту та Положення про раду директорів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»  віднесені 
до компетенції Ради Директорів.

0

3

0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів

Членів наглядової ради - представників акціонерів

Членів наглядової ради - незалежних директорів

Кількість 
осіб
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X

Є право - та дієздатними; володіють базовими знаннями з питань корпоративного управління; 
володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу; мають достатньо часу, щоб 
регулярно виконувати функції члена Наглядової Ради, аналізувати документи, пов’язані з 
порядком денним засідань Наглядової Ради та брати особисту участь у засіданнях Наглядової 
Ради; дотримуватись встановлених в Товаристві правил та процедур щодо укладенні правочинів, 

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

у складi Наглядової ради iншi комiтети не створювалисьІнше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а
 також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

у складi Наглядової ради iншi комiтети не створювались

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

Паоло Зелано (Paolo Zelano) Член Наглядової ради X

Опис: д/н

Плак Хейко Отто (Plack Heiko Otto) Член Наглядової ради X

Опис: д/н

Дiрк Беезе Член Наглядової ради X

Опис: д/н
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X

д/н

X

д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

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

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

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

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

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Опис прийнятих рішень вказано в розділі "Інформація про наглядову раду 
та виконавчий орган". Протягом 2018 року Наглядовою Радою були проведені засідання щодо розгляду питань які 
віднесені до компетенції Наглядової Ради.

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Генеральний директор – член Ради Директорів 
Товариства - Дудзяний Сергій Ігорович;
Заступник Генерального директора – Член Ради 
директорів Товариства - Андреа Карнелос.

 здійснює оперативне (поточне) керівництво діяльністю 
Товариства; 
 в межах, встановлених цим Статутом, приймає рішення, 
видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності 
Товариства;
 готує для затвердження Наглядовою Радою річні 
фінансовий та інвестиційний плани, а також напрямки 
діяльності Товариства;
 забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними 
Зборами Акціонерів та/або Наглядовою Радою Товариства;
 без доручення діє від імені Товариства, представляє його в 
усіх державних та судових органах, в установах, 
організаціях, підприємствах, перед іншими юридичними 
особами незалежно від форм власності та фізичними 
особами, в Україні та за її межами; 
 укладає від імені Товариства договори та вчиняє інші 
правочини;
 вчиняє будь-які дії щодо відкриття та/або закриття 
рахунків Товариства, а також управління ними, у будь-яких 
банках або інших фінансових установах;
 організовує кадрову роботу, визначає виробничу структуру
 Товариства, склад та статус підрозділів та служб, 
чисельність та структуру апарату управління Товариства та 
кількість робочих місць, розглядає звіти про роботу 
структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції і 
положення, що регламентують їх роботу;
 приймає на роботу, звільняє з роботи працівників 
Товариства та накладає на них стягнення згідно чинного 
законодавства України, підписує договори з працівниками, 
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так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

такЧи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

ні

0

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

0

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

визначає та затверджує штатний розклад Товариства та його 
філій, визначає умови оплати праці працівників Товариства, 
крім Членів Ради директорів;
 розглядає та вирішує будь-які інші питання, які не 
відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради або 
Загальних Зборів Акціонерів; 
 реалізує повноваження та виконує завдання  відповідно до  
Положення про Раду Директорів;
 приймає рішення про внесення змін до даних Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань.
Генеральний Директор та заступник Генерального директора
 здійснюють свої повноваження виключно спільно, однак, у 
випадках, передбачених у цьому Статуті, Положенні про 
Раду Директорів або Положенні про підписи та 
представництво, кожен із них може самостійно представляти
 Товариство.

Опис: д/н
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такЧи 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)

X

X

д/н

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

 Так Ні

X

X

X

X

X

так

X

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

 Так Ні

X

X

X
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X

д/н

д/н

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Дікергофф ГмбХ (Dyckerhoff GmbX) д/н 99,03341

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

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій з
 обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

158347440 0 Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

01.01.1900

Посадовими особами органів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» є голова та члени Наглядової Ради та 
Ради Директорів.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється Загальними Зборами Акціонерів виключно шляхом 
кумулятивного голосування. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну 
цивільну дієздатність. Право висувати кандидатів, запропонованих для обрання одним акціонером або 
групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової Ради. Пропозиції про висування 
кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради подаються акціонерами в письмовій формі, визначеній 
законом, Раді Директорів, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, яка в 
свою чергу, надсилає такі пропозиції на розгляд Наглядової Ради. Рішення про включення або відмову від 
включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової Ради 
приймається Наглядовою Радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, 
до порядку денного яких включене питання про обрання членів Наглядової Ради. Голосування 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення
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проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування. 
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 
іншими кандидатами. Члени Наглядової Ради вважаються обраними, а Наглядова Рада вважається 
сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради шляхом 
кумулятивного голосування. Члени Наглядової Ради обираються строком на три роки. Загальні Збори 
Акціонерів можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове 
припинення повноважень Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Член Наглядової Ради, 
обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або 
групою акціонерів у будь який час. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена 
Наглядової Ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це ПРАТ 
«Дікергофф Цемент Україна» за два тижні; у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової 
Ради за станом здоров’я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено 
до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової Ради; у разі смерті, 
визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання ПРАТ 
«Дікергофф Цемент Україна» повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником 
акціонера (акціонерів).

Рада Директорів у складі Генерального директора та Заступника генерального директора обирається 
Наглядовою Радою з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність і на момент обрання не є членами 
Наглядової Ради. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ради Директорів мають члени 
Наглядової Ради. Кількість кандидатів, запропонованих одним членом Наглядової Ради, не може 
перевищувати кількісний склад Ради Директорів. Рішення про обрання членів Ради Директорів 
приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової 
Ради. Голосування проводиться або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку 
для голосування, або цілим списком. При однаковій кількості голосів під час голосування голос 
головуючого на засіданні Наглядової Ради є вирішальним. Рада Директорів обирається строком на 3 (три) 
роки.

Повноваження членів Ради Директорів можуть бути припинені Наглядовою Радою в будь-який час та з 
будь-яких підстав. Повноваження членів Ради Директорів можуть бути припинені Наглядовою Радою  
також на підставах та у випадках, визначених чинним законодавством України та трудовим договором, 
який укладається з Генеральним директором та членами Ради Директорів. В будь-який момент члени Ради
 Директорів можуть бути на будь-яких підставах відсторонені від виконання ними своїх повноважень за 
рішенням Наглядової Ради на строк, визначений Наглядовою Радою. При цьому, у випадку відсторонення 
Генерального директора від виконання ним своїх повноважень, Наглядова Рада повинна призначити 
особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Члени Ради Директорів 
можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

Посадовими особами органів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» є голова та члени Наглядової Ради та 
Ради Директорів.

 9.1.До прав Наглядової Ради належить:
 9.1.1.затвердження в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Товариств (зокрема, визначається стратегія маркетингу, ринку збуту, політика зовнішньо-
економічної діяльності та ціноутворення);

 9.1.2.підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 
Загальних Зборів Акціонерів; розгляд та узгодження порядку денного та проектів рішень Загальних Зборів
 Акціонерів, якшо вони розроблені Радою Директорів; 

 9.1.3.прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів у випадках, 
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 9.1.4.визначення та затвердження ціни викупу акцій Товариства та прийняття рішення про продаж 
раніше викуплених Товариством акцій;

 9.1.5.прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів (крім акцій) на суму, що не 
перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп цінних паперів (крім акцій) 
розміщених Товариством;

 9.1.6.затвердження ринкової вартості майна Товариства; визначення в грошовому виразі вартості 
внесеного акціонерами до Статутного Капіталу Товариства, як оплату за акції, майна, майнових та 
немайнових прав;

9) Повноваження посадових осіб емітента
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 9.1.7.призначення Генерального директора Товариства та заступника Генерального директора, 
припинення їх повноважень; прийняття рішення про усунення (відсторонення) Генерального директора 
та/або його заступника від виконання їх обов'язків на будь-яких підставах; призначення особи, яка 
тимчасово виконуватиме функції усунутого (відстороненого) Генерального директора та/або його 
заступника;

 9.1.8.затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів та контрактів які укладатимуться з 
Генеральним директором та його заступником, встановлення розміру винагороди для Генерального 
директора та його заступника. ;

 9.1.9.призначення та відкликання голів та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної 
комісії, яка здійснює реєстрацію акціонерів та їх представників на Загальних Зборах Акціонерів, за 
винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

 9.1.10.визначення дати для складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 
та строку їх виплати, у межах строків, встановлених чинним законодавством;

 9.1.11.визначення дати для складення переліку акціонерів, яких має бути повідомлено про Загальні 
Збори Акціонерів, та які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, як зазначено у цьому 
Статуті та визначено у чинному законодавстві;

 9.1.12.прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого товариства, у разі, якщо Товариству 
належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та якщо приєднання не 
спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 
затверджує передавальний акт та умови договору про приєднання;

 9.1.13.визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

 9.1.14.прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 9.1.15.прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 9.1.16.надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, 
що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

 9.1.17.затвердження на підставі рекомендацій, наданих Радою Директорів, річного інвестиційного та 
фінансового планів Товариства;

 9.1.18.затвердження кожного окремого інвестиційного проекту Товариства та джерел і обсягів його 
фінансування, який не включено до річного інвестиційного плану та/або який не покривається річним 
фінансовим планом, а також будь-якого інвестиційного проекту, що перевищує сукупні показники річного
 інвестиційного та/або фінансового плану, затвердженого Наглядовою Радою;

 9.1.19.право ініціювати у разі необхідності проведення позачергових ревізій фінансово-господарської 
діяльності Товариства;

 9.1.20.розгляд та узгодження пропозиції Ради Директорів стосовно розміру, порядку, строку та форми 
виплати Товариством дивідендів та внесення таких пропозицій на розгляд Загальних Зборів Акціонерів 
Товариства;

 9.1.21.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,  
про заснування, придбання, продаж та ліквідація інших юридичних осіб, або участь в них, , філій, 
відділень та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та внутрішніх положень; 
затвердження їхніх річних звітів, а також рішень про збільшення або зменшення капіталу та зміна 
резервних фондів будь-якої з вище згаданих юридичних осіб;

 9.1.22.затвердження, за поданням Генерального директора призначення та звільнення керівників 
дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

 9.1.23.прийняття рішення про укладення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства;

 9.1.24.прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
 9.1.25.вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про 

акціонерні товариства», у разі злиття , приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 9.1.26.підготовка та затвердження Положення про підписи та представництво ПРАТ «Дікергофф Цемент

 Україна» (надалі – Положення про підписи та представництво), яким визначається порядок 
уповноваження Радою Директорів співробітників та посадових осіб Товариства діяти від імені та в 
інтересах Товариства;

 9.1.27.погодження результатів річної фінансової звітності Товариства., яка подається для затвердження 
річними Загальними Зборами Акціонерів Товариства;

 9.1.28.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з 

© SMA 048803862018 р. 



чинним законодавством України;
 9.1.29.укладання, зміна або припинення рекламних та спонсорських договорів та здійснення  благодійної

 діяльності, а також надання повноважень на продажі, які перевищують обсяги або не передбачені в 
річних інвестиційних та / або фінансових планах, затверджених Наглядовою радою;

 9.1.30.прийняття рішень щодо голосування від імені Товариства, як учасника в дочірніх товариствах у 
випадках, коли директори зобов’язані отримати погодження Наглядової ради для вчинення правочинів або
 укладення договорів, що передбачені пунктами 12.4.29, 12.4.31 – 12.4.35 статуту; 

 9.1.31.укладання, внесення змін або припинення будь-якої угоди (угод) щодо рухомого та нерухомого 
майна, яке орендовано (в прокаті) та загальна вартість оренди (найму) якого перевищує 25.000 (двадцять 
п'ять тисяч) євро (або еквівалентна сума в гривнях за офіційним курсом Національного банку України) на 
дату здійснення такої угоди; 

 9.1.32.укладення договорів про деривативи усіх типів  (зокрема контрактів на різницю цін, з ціновим 
діапазоном, угод з ціновим максимумом та ціновим мінімумом, форвардних угод, опціонів та свопів);

 9.1.33.надання будь-якого майна Товариства в якості застави (іпотеки);
 9.1.34.угоди (договори) на надання та отримання позик або будь-яких інших кредитів (включаючи, але 

не обмежуючись, випуск облігацій або інших боргових зобов'язань, а також кредитів клієнтам) або видача 
або прийняття Товариством гарантій або векселів, вартість яких перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) 
євро (або еквівалентна сума в гривнях за офіційним курсом Національного банку України) на дату 
здійснення такої угоди;

 9.1.35.продаж або інше відчуження будь-якої частини основних засобів Товариства, балансова вартість 
яких перевищує 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) євро (або еквівалентна сума в гривнях за офіційним 
курсом Національного банку України) на дату здійснення такої угоди.

 9.2.До прав Ради Директорів належить:
 9.2.1.здійснює оперативне (поточне) керівництво діяльністю Товариства; 
 9.2.2.в межах, встановлених цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх 

питань діяльності Товариства;
 9.2.3.готує для затвердження Наглядовою Радою річні фінансовий та інвестиційний плани, а також 

напрямки діяльності Товариства;
 9.2.4.забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами Акціонерів та/або Наглядовою 

Радою Товариства;
 9.2.5.без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних та судових органах, в 

установах, організаціях, підприємствах, перед іншими юридичними особами незалежно від форм 
власності та фізичними особами, в Україні та за її межами; 

 9.2.6.укладає від імені Товариства договори та вчиняє інші правочини;
 9.2.7.вчиняє будь-які дії щодо відкриття та/або закриття рахунків Товариства, а також управління ними, 

у будь-яких банках або інших фінансових установах;
 9.2.8.організовує кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів 

та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства та кількість робочих місць, розглядає 
звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції і положення, що 
регламентують їх роботу;

 9.2.9.приймає на роботу, звільняє з роботи працівників Товариства та накладає на них стягнення згідно 
чинного законодавства України, підписує договори з працівниками, визначає та затверджує штатний 
розклад Товариства та його філій, визначає умови оплати праці працівників Товариства, крім Членів Ради 
директорів;

 9.2.10.розглядає та вирішує будь-які інші питання, які не відносяться до виключної компетенції 
Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів; 

 9.2.11.реалізує повноваження та виконує завдання  відповідно до  Положення про Раду Директорів;
 9.2.12.приймає рішення про внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Генеральний Директор та заступник Генерального директора здійснюють свої повноваження виключно 
спільно, однак, у випадках, передбачених у цьому Статуті, Положенні про Раду Директорів або Положенні
 про підписи та представництво, кожен із них може самостійно представляти Товариство.

Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів Компанії за 2018 рік 
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління за 2018 рік, але не включає
 фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї, який ми отримали до дати цього звіту аудитора, та в 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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Річній інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне управління), яка, як 
очікується, буде доступною нам після цієї дати. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу 
інформацію.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи щодо іншої 
інформації отриманої до дати цього звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 
цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б 
необхідно було включити до звіту.
Після того як ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів (що включає Звіт про 
корпоративне управління) та якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, ми 
повідомимо про це Наглядову Раду.
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

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

Дікергофф ГмбХ 
(Dyckerhoff GmbX)

д/н Бiбрiхер Штрассе, буд. 69, м.
 Вiсбаден, 65203, Німеччина

156816886 99,0334 156816886 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

156816886 99,0334 156816886 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
 (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 158347440 0,05 Акціонери Товариства мають право 
брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його 
частку (дивіденди одержувати інформацію про діяльність 
Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати 
акціонерові для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про 
його діяльність, протоколи Загальних Зборів Акціонерів;
отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його 
ліквідації пропорційно розміру своєї частки в Статутному Капіталі 
Товариства
 мати інші права, передбачені для акціонерів чинним 
законодавством України.
Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру 
надається однакова сукупність прав. Одна проста акція Товариства 
надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 
Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення 
кумулятивного голосування.
Акціонери зобов'язані нести обов'язки, які передбачені 
законодавством України.
Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і 
через своїх представників. Представник може бути постійним або 
призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час 
замінити свого представника.

Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не 
включені до біржового реєстру жодної з 
фондових бірж.

Примітки: д/н

Акція проста іменна
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
15.03.2016 18/1/2016 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
0,05 7917372,00158347440 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля акціями на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні
 ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля акціями на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних 
паперів емітента на фондових біржах: лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не відбувалось. Випуск цінних паперів було зареєстровано в зв'язку з приєднанням 
емітентів ПАТ "Волинь-Цемент" ЄДРПОУ 00293054 та ПАТ "ЮГцемент" ЄДРПОУ 00293031. В 2015 році на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 25.08.2015 р. було 
проведено дроблення акцій. В 2016 році свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №109/1/2015 було анульовано в зв'язку з реєстрацією випуску акцій (свідоцтво №18/1/2016 від 
15.03.2016р.).

UA4000191332UA4000191332 Бездокументарні 
іменні

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

Дата 
випуску

Вид цінних паперів Найменування органу, що 
наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

15.03.2016 Загальні збори акціонерів Переважне право на придбання акцій 
товариства.

Безстроково.

Опис: Переважне право на придбання акцій товариства встановлено Статутом.

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000191332
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 
реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

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

1 42 3 5 6 7 8

15.03.2016 158347440

Опис: Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства, у загальних зборах ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» за запрошенням особи, яка скликає загальні 
збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього 
товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», складається станом на 24 
годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Обмеження права акціонера ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» встановлюється законом.

Відповідно до ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим 
Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

18/1/2016 UA4000191332 0 157109796 0 0
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

172230 331607 0 0 172230 331607

742119 649962 0 0 742119 649962

93882 42443 0 0 93882 42443

0 18119 0 0 0 18119

18663 17546 0 0 18663 17546

8638 8503 0 0 8638 8503

9368 8592 0 0 9368 8592

657 0 0 0 657 0

0 451 0 0 0 451

1026894 1059677 0 0 1026894 1059677

Опис: Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 2 054 836 тис. грн., на кінець 
звітного періоду – 2 200 566 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 1 
026 894 тис. грн., на кінець звітного періоду 1 059 677 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного 
періоду становить 50,0 %,  ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 51,9 %. Основні 
засоби використовуються за призначенням. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Майно в 
заставу не надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. Основні засоби частково 
передаються в оренду. Нарахування амортизації основних засобів проводилося із застосуванням прямолiнiйного 
методу. За 2018 рік первинна вартість основних засобів збільшилася на 145 730 тис. грн.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

1008231 1042131 0 0 1008231 1042131

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

171073

7917

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 163156 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 163156 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 13521 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13521 
тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7917

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

21438

7917

7917
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

6960

0

2258697

2265657

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: В інші зобов'язання включені: - пенсійні зобов'язання – 37 050; - інші довгострокові зобов'язання – 1 613 528; - 
довгострокові забезпечення – 33 567; - поточна кредиторська заборгованість – 565 905; - поточні забезпечення – 8 
329; - інші поточні зобов'язання - 318.
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 

виробленої
 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
2452213 100 1540373 т.1543331 т. 1001 Виробництво 

цементу
2645604
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Відсоток від
 загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

Склад витрат

31 2

36,71 Витрати на паливо (газ, вугілля)

14,12 Витрати на електроенергію

11,53 Витрати на сировину, матеріали

9,64 Витрати на технічне обслуговування та ремонти

5,75 Витрати на оплату праці та соціальні заходи

6,76 Амортизація

12,67 Транспортні витрати
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги"

33306921

вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, 01001, Україна

+380 (44) 490-30-00

+380 (44) 490-30-30

№3516

27.01.2005

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Взаємовідносини аудитора та емітента здійснюються на підставі договору про надання 
аудиторських послуг.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711

вул. Тропініна, 7-Г, м.Київ, 04107, Україна

 (044) 591-04-04

 (044) 482-52-07

Ріш.2002

01.10.2013

Правила Центрального депозитарію, затверджені рішенням 
НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Взаємовідносини емітента з депозитарієм здійснюються на підставі договору про 
обслуговування випусків та заяви про приєднання до умов договору.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

21685166

Жилянська, 43, Київ, 01033, Україна

(044) 490-05-64

(044) 490-60-83

АЕ №263434

01.10.2013

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Взаємовідносини емітента із зберігачем ПАТ "ОТП Банк" здійснюються на підставі 
договору №ДЕМ-21 від 26.08.2010 р.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2018

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

04880386

8036100000

23.51

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІКЕРГОФФ 
ЦЕМЕНТ УКРАЇНА»

Виробництво цементу

Адреса, 
телефон

вул. Пирогівський шлях, буд. 26, м. Київ, Голосiївський р-н, 03083, Україна, (044) 536-19-56

КОДИ

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 1179

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

263269 325555

148418 148078

1026894 1059677

2054836 2200566

1027942 1140889

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

1327157 1385634

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

37133 620661045Відстрочені податкові активи

20273 44751090Інші необоротні активи

94438 111337

357707 436892

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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577339 725000

404257 480054

120073 171238

53009 73708

0 0

0 0

0 0

0 0

37595 46539

44735 41767

24390 22070

9 9

0 0

0 0

0 1

183513 42227

0 0

346 685

966100 1051096

0 0

2293257 2436730

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

5 11166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

98182 1728071190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

7917 7917

0 0

1352235 1352235

0 0

0 0

0 0

(1338714) (1189079)

0 0

0 0

32493 37050

31844 33567

1864930 1684145

0 0

0 0

2804 97036

324333 418696

406889 581512

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 21438 171073Усього за розділом I

1510

1515

0 0

1800593 1613528

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 7241 6960    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 979 2752    розрахунками зі страхування

1630 34190 27983    розрахунками з оплати праці

1635 29791 19438Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 7301 8329Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 250 318Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Дудзяний Сергій Ігорович

Сітало Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Дані відсутні.

1700

1800

1900

0 0

0 0

2293257 2436730

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2019.01.01

КОДИ

04880386

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА»

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2018 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

2645604 2494836

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2357876 1914511

287728 580325

0 0

0 0

0 0

0 0

18558 14394

0 0

111016 122464

136629 140369

30499 84490

0 0

0 0

28142 247396

0 0

6512 3517

108263 627791

0 0

3755 61

0 0

134488 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

211852 20451Інші фінансові доходи

0 356488    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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158357 0

0 316001

1806706 1656001

177970 159770

35912 30579

178416 175788

525484 448168

2724488 2470306

158347440 158347440

158347440 158347440

1 (1,99)

1 (1,99)

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Дані відсутні.

23869 40487Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Дудзяний Сергій Ігорович

Сітало Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

(3875) (292)

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(3875) (292)

0 0

(3875) (292)

154482 (316293)

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2019.01.01

КОДИ

04880386

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

2283710 2358217

0

1943 1719

864363 877993

2351 5233

0

0 0

0 0

459 389

161071 131655

124071 180471

107797

0

64 154

0 1

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

48000

0

16834 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 29093020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1498065 13380093100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

44651 371223110Відрахувань на соціальні заходи

0 49543116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

11468263135Витрачання на оплату авансів 1261345

740 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

11160 92663190Інші витрачання

69973 4029563195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

95000 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

11553 129973215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Рядок 3095  «Інші  надходження» секції «Рух  коштів  у  результаті  операційної  діяльності» звіту  про  рух 
грошових коштів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, складається з такого:
Інші надходження                                                                   2018                              2017
Надходження від продажу іноземної валюти                   417                                  270
Інші надходження                                                                     42                                   119
Всього інших надходжень                                                     459                                  389
Рядок 3190  «Інші  витрачання» секції «Рух  коштів  у  результаті  операційної  діяльності» звіту  про  рух грошових 
коштів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, складається з такого:
Інші витрачання                                                                                                     2018                                2017
Розрахунки з підзвітними особами                                                                   2686                                2514
Банківські послуги                                                                                                 1843                               1936
Собівартість реалізованої іноземної валюти                                                    420                                  269
Очікувані кредитні збитки                                                                                     265                                    -
Інші витрачання                                                                                                      5946                              4547
Всього інших витрачань                                                                                      11160                             9266

Дудзяний Сергій Ігорович

Сітало Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(209630) (213766)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

142734 1917633260    необоротних активів

173449 350003255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 929863360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 (92986)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(139657) 962043400Чистий рух грошових коштів за звітний період

183513 884993405Залишок коштів на початок року

(1629) (1190)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

42227 1835133415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01

КОДИ

04880386

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА»

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

7917 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

7917 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

1352235 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1352235 0

0 0

0 0

(1338714) 0

0

0 0

158357 0

0 0

0

0 0

0

0

(4847) 0

(1343561) 0

(3875) 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21438

0

158357

0

0

0

0

(4847)

16591

(3875)

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 (3875) 0 0 (3875)
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Примітки: Дані відсутні.

Дудзяний Сергій Ігорович

Сітало Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

7917 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

1352235 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

154482 0

(1189079) 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154482

171073

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 1.Загальна інформація
Приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» (надалі – «Компанія») – 
підприємство, основною господарською діяльністю якого є виробництво та продаж цементу, що є
 єдиним сегментом бізнесу. Господарська діяльність Компанії зосереджена в Україні.
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року кількість штатних працівників Компанії 
становила 1 157 та 1 383 осіб відповідно. Виходячи з кількості зареєстрованих акцій в обороті, 
склад акціонерів Компанії, станом на 31 грудня 2018 та 2017 років є наступним:

 Акціонери31 грудня
  2018 р. %31 грудня

2017 р. %
    

   Дікергофф ГмбХ99,0399,03
   Інші акціонери0,970,97

   Всього100,00100,00
Дікергофф ГмбХ входить до складу групи компаній BUZZI UNICEM SPA (Італія), що володіє 
100% капіталу Дікергофф ГмбХ.

 2.Основні положення облікової політики
 2.1.Основа складання звітності

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку («РМСБО»), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за історичною вартістю, за винятком 
фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю при первісному визнанні.
Фінансова звітність підготовлена на основі припущення щодо здатності Компанії продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі, яка передбачає реалізацію активів та погашення 
зобов’язань під час звичайної господарської діяльності.
Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч 
(«тис. грн.»), якщо не зазначено інше.
Ця фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на 
зазначену дату, була затверджена керівництвом Компанії до випуску 15 березня 2019 року. 

 2.2.Суттєві облікові судження та оцінки
Складання фінансової звітності Компанії згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок 
та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та 
зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на звітну дату. 
Нижче подані основні припущення, що стосуються можливих майбутніх подій та інших основних
 джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів протягом наступного 
фінансового року:
Можливість відшкодування балансової вартості основних засобів
На кінець кожного звітного періоду Компанія здійснює оцінку на предмет наявності ознак того, 
що сума відшкодування основних засобів та нематеріальних активів Компанії зменшилася нижче 
їхньої балансової вартості. Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої
 вартості активу за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. Коли виявляється 
таке зменшення, то балансова вартість зменшується до суми відшкодування. Сума зменшення 
відображається у звіті про сукупні доходи та збитки в тому періоді, у якому було виявлене таке 
зменшення. Якщо умови змінюються, і керівництво визначить, що вартість активів збільшилась, 
то таке знецінення буде повністю або частково сторноване. 

 2. Основні положення облікової політики (продовження)
 2.2.Суттєві облікові судження та оцінки (продовження)

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років Компанія провела оцінку вартості при використанні 

© SMA 048803862018 р. 



основних засобів. При оцінці прогнозовані суми майбутніх грошових потоків дисконтувались з 
використанням ставки 23,64% станом на 31 грудня 2018 року та 20,53% на 31 грудня 2017 року, 
що являє собою середньозважену вартість капіталу та заборгованості до оподаткування. Прогнози
 майбутніх грошових потоків при розрахунку знецінення станом на 31 грудня 2018 року були 
побудовані виходячи з припущення про зростання доходів на 10,0%-33,0% протягом 2019-2023 
років та 7,1% у подальшому.
Результати аналізу знецінення станом на 31 грудня 2018 та 2017 років не виявили потреби 
визнання знецінення. 
Строки корисного використання основних засобів
Об’єкти основних засобів відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації. Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від 
професійного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами. 
При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 
очікуваного використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови 
роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в 
результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.
Податок на додану вартість («ПДВ») до відшкодування
Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований Компанією або шляхом відшкодування 
коштів з державного бюджету, або шляхом зарахування проти майбутніх ПДВ зобов’язань перед 
державним бюджетом. Керівництво вважає, що не потрібно створювати резерв під ПДВ до 
відшкодування, оскільки за оцінками Керівництва він буде реалізований протягом дванадцяти 
місяців зі звітної дати.
При здійсненні даної оцінки керівництво враховувало минулий досвід отримання відшкодування 
ПДВ з державного бюджету. Для ПДВ до відшкодування, який передбачається зарахувати у 
рахунок сплати майбутніх ПДВ зобов’язань, керівництво формувало свою оцінку на детальних 
прогнозах обсягу продажів.
Відстрочений податковий актив
Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими різницями, 
невикористаними податковими збитками та невикористаними відсотками по боргових 
зобов’язаннях, перенесеними на майбутні періоди, у разі, якщо існує імовірність, що буде 
отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову 
різницю, невикористані податкові збитки та невикористані відсотки по боргових зобов’язаннях. 
Суттєві оцінки керівництва є необхідними для визначення вартості відстрочених податкових 
активів, які можуть бути визнані з огляду на імовірні строки та рівень оподатковуваного прибутку
 майбутніх періодів, а також стратегії податкового планування в майбутньому. 
Пенсійні зобов’язання
Витрати з пенсійного забезпечення за програмою з фіксованими виплатами визначаються з 
використанням актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення 
припущень щодо ставки дисконтування, очікуваного рівня дохідності активів, майбутнього 
збільшення заробітної плати, рівня смертності та майбутнього збільшення розміру пенсій. У 
зв’язку з тим, що такі програми є довгостроковими, зроблені припущення, за своєю сутністю, 
містять елемент невизначеності.
Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ)
Компанія застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для депозитів у банку та 
грошових коштів та їх еквівалентів з урахуванням рейтингів банків та строків розміщення коштів,
 а також дебіторскої заборгованності. Матриця забезпечення встановлює фіксовані ставки резерву
 для груп рахунків у банках, що мають однаковий ризик дефолту. 
 

 2.Основні положення облікової політики (продовження)
 2.2.Суттєві облікові судження та оцінки (продовження)

Для торгової дебіторскої заборгованності матриці розробляються на підставі історичного досвіду 
кредитних втрат з урахуванням прогнозних оцінок. Матриця коригується Компанією на кожну 
звітну дату таким чином, щоб врахувати власний історичний досвід кредитних збитків, а також 
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наявну прогнозну інформацію. Сума ОКЗ чутлива до зміни обставин та прогнозної інформації. 
Минулий досвід кредитних збитків Компанії та прогнозна інформація (згідно звітів Мoody’s) 
можуть не відповідати фактичному ризику дефолту банку у майбутньому. Інформація щодо ОКЗ 
для депозитів у банках та грошових коштів та їх еквівалентів наведена у Примітках 10 та 11. Сума
 очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю є несуттєвою на звітну дату.

 2.3.Основні принципи облікової політики
Дохід від договорів з клієнтами – Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли 
контроль над товарами або послугами перейшов до покупця у сумі, що відображає компенсацію, 
на яку підприємство очікує мати право в обмін на товари або послуги надані клієнтам. Компанія 
прийшла до висновку, що в договорах з клієнтами вона виступає як принципал, оскільки вона 
контролює товари та послуги до моменту передачі їх клієнтам. Договори з клієнтами не містять 
суттєвої змінної частини винагороди (можливості повернення товарів, знижок тощо) та 
можливості негрошової компенсації. 
Зазвичай Компанія отримує короткострокові аванси від покупців. Компанія вирішила застосувати
 практичний прийом, передбачений МСФЗ 15, та не виділяти фінансовий елемент з суми 
компенсації, належної до сплати покупцями, оскільки термін договору не перевищує одного року.
Наступні критерії визнання мають дотримуватися до того, як дохід буде визнано:
Реалізація товарів – Дохід від реалізації визнається, коли контроль над активом, передається 
покупцеві, зазвичай після відвантаження продукції або доставки покупцеві залежно від умов 
договорів. 
Надання послуг – Дохід від надання послуг, що є основним видом діяльності або пов’язаним з 
основною діяльністю, визнається в періоді надання таких послуг та відображається у складі 
чистого доходу від реалізації послуг. Дохід від надання послуг, що не є основним видом 
діяльності, а також дохід від операційної оренди активів відображається на нетто-основі у складі 
інших операційних доходів.
Доходи з відсотків – Доходи з відсотків від фінансового активу визнаються тоді, коли існує 
вірогідність надходження економічних вигід для Компанії, і суму доходів можна достовірно 
оцінити. Доходи з відсотків нараховуються на основі розподілу за часом з урахуванням основної 
суми заборгованості та ефективної відсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку,
 яка дисконтує очікувані суми майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного 
строку корисного використання фінансового активу до чистої балансової вартості даного активу 
при первісному визнанні.
Функціональна валюта та валюта подання – Функціональною валютою та валютою подання даної 
фінансової звітності Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від 
функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.
Операції в іноземних валютах – Операції у валютах, які відрізняються від української гривні, 
первісно відображаються за курсами обміну, встановленими на дати цих операцій. 
Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані у таких валютах, перераховуються за курсами 
обміну валют, які діяли на звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які 
виникають у результаті курсових різниць, визнаються у складі прибутку або збитку. 
Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, є наступними:

 Валюта Станом на
31 грудня

  2018 рокуСередній курс обміну валют за 
  2018 рікСтаном на

31 грудня
  2017 рокуСередній курс обміну валют за 2017 рік

        
       Гривня / долар США27,688327,200528,067226,5966

       Гривня/євро31,714132,142933,495430,0042
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Інвестиційні доходи, отримані від тимчасових інвестицій позик, витрати на які будуть включені 
до складу кваліфікованих активів, вираховуються із витрат на позики, які підлягають 
капіталізації.
Витрати за позиками – у звязку з відсутністю кваліфікованих активів, витрати за позиками 
визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, у якому вони були понесені.
Податок на прибуток – (витрати)/доходи з податку на прибуток за рік складаються з сум 
поточного податку та відстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи 
із суми оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку 
або збитку, відображеного у звіті про фінансові результати, тому що в нього не включені статті 
доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або відносяться на витрати в цілях 
оподаткування в інші роки, а також тому що в нього не включаються статті, які ніколи не 
підлягають оподатковуванню або не відносяться на витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання 
Компанії з поточного податку на прибуток розраховується з використанням діючих на звітну дату
 податкових ставок.
Відстрочений податок – Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими 
базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, а також на 
невикористані податкові збитки і невикористані відсотки по боргових зобов’язаннях, 
перенесених на відшкодування майбутнього оподаткованого прибутку. Відстрочені податкові 
зобов’язання зазвичай визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. 
Відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають 
вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна 
застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню. Такі активи і зобов’язання не 
визнаються, якщо тимчасові різниці виникають від гудвілу або у результаті первісного визнання 
(крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і зобов’язань в рамках операції, яка не 
впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і 
зменшується у тій мірі, у якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми цього активу.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових різниць, 
пов’язаних з інвестиціями у дочірні підприємства та асоційовані компанії, а також із частками у 
спільних підприємствах, за виключенням випадків, коли Компанія здатна контролювати 
сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність, що така тимчасова різниця не буде 
сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи, які виникають із 
тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, пов’язаних з такими 
інвестиціями і частками, визнаються лише у тому обсязі, стосовно якого існує вірогідність 
отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати ці 
тимчасові різниці, і їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як 
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, у якому актив буде реалізований, або буде 
погашене зобов’язання на основі діючих або фактично діючих податкових ставок (або податкових
 законів) на звітну дату. Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає 
податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання Компанією на звітну дату 
того або іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та 
зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються, коли існує юридично забезпечене 
право заліку поточних податкових активів і поточних податкових зобов’язань, коли вони 
відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і 
Компанія має намір зарахувати поточні податкові активи та зобов’язання на нетто-основі. 
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Поточний та відстрочений податки за період – поточний та відстрочений податки визнаються як 
витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до 
статей, які відображаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів 
(у цьому випадку податки також визнаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших 
сукупних доходів), або коли вони виникають у результаті первісного обліку об’єднання 
підприємств. У випадку об’єднання підприємств податковий вплив береться до уваги під час 
розрахунку гудвілу або визначення перевищення частки покупця у чистій справедливій вартості 
ідентифікованих активів, зобов’язань та умовних зобов’язань підприємства, яке купується, над 
вартістю об’єднання підприємств. 
Необоротні активи – До складу необоротних активів включаються:
 •основні засоби;
 •актив по розкривним роботам – Відповідно до КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на 

етапі добування в кар’єрі», Компанія визначає актив по розкривним роботам в складі 
нематеріальних активів. У склад активу по розкривним роботам капіталізуються витрати, які 
необхідні для видалення відходів пластів, які забезпечують доступ до родовища під час його 
експлуатації на виробничому етапі. Актив амортизується пропорційно видобутим корисним 
копалинам, доступ до яких було покращено, та списується під час рекультивації пошкоджених 
земель (Примітка 3);
 •інші нематеріальні активи  представлені правами на користування земельними ділянками, 

ліцензіями та програмним забезпеченням (Примітка 3); амортизація нематеріальних активів 
розраховується прямолінійним методом: 
 •право на користування земельними ділянками – виходячи з терміну дії ліцензії на право 

користування;
 •ліцензії на програмне забезпечення – від двох до п’яти років.

Основні засоби – Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Історична вартість об’єкта основних 
засобів включає: (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, які не 
відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які 
безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, 
придатний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Компанії; (в) первісну оцінку 
витрат на демонтаж і видалення об’єкта основних засобів та відновлення території, на якій він 
розташований, зобов’язання за якими підприємство бере на себе або під час придбання даного 
об’єкта, або внаслідок його експлуатації протягом певного періоду часу з метою, яка відрізняється
 від виробництва запасів протягом цього періоду. Вартість активів, створених власними силами, 
включає первісну вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину 
виробничих накладних витрат.
Істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують строк їхнього 
корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи, капіталізуються у 
складі первісної вартості цих активів. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які 
не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, включаються до складу прибутку або 
збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість об’єкта основних засобів, за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку 
Компанія одержала б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування 
очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна 
очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
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Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає амортизації, протягом 
строку корисного використання відповідного активу і розраховується з використанням 
прямолінійного методу. Очікувані строки корисного використання представлені таким чином 
(кількість років):
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 Будинки та споруди25-35
 Машини та технічне обладнання6-20

 Промислове та комерційне обладнання3-8
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації 
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь яких змін порівняно з 
попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, 
визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і 
визнається у складі прибутку або збитку.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних 
засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, понесених під
 час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного 
будівництва на основі методу, який застосовується до інших об’єктів основних засобів, 
починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у 
тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна було використовувати за призначенням, 
визначеним керівництвом. 
Знецінення основних засобів – На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість 
своїх основних засобів з метою визначення, чи існують будь-які ознаки того, що такі активи 
зазнали збитку від знецінення. У разі наявності таких ознак Компанія здійснює оцінку суми 
очікуваного відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення 
(якщо таке знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми очікуваного 
відшкодування окремого активу, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка 
генерує грошові кошти, до якої належить цей актив. У випадках, коли можна визначити 
обґрунтовану та послідовну основу для розподілу активів, корпоративні активи також 
розподіляються на окремі одиниці, які генерують грошові кошти, або, у інших випадках, вони 
розподіляються на найменші сукупності одиниць, які генерують грошові кошти, для яких можна 
визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу.
Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з наступних величин: справедливої 
вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості при використанні. При проведенні оцінки
 вартості при використанні сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до
 їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка 
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, 
стосовно якого не були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштів. 
Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові 
кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує 
грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення 
визнаються негайно у складі прибутку або збитку.
У випадках, коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансова вартість активу 
(або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його 
відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову 
вартість, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у 
попередні роки не був визнаний збиток від знецінення. Сторнування збитку від знецінення 
визнається негайно у складі прибутку або збитку.
Запаси – Запаси відображаються за меншою з наступних величин: первісної вартості та чистої 
вартості реалізації. Вартість запасів, включно з відповідною частиною фіксованих та змінних 
накладних витрат, відноситься на собівартість за методом середньозваженої вартості. Чиста 
вартість реалізації визначається, виходячи з розрахункової ціни продажу запасів, за вирахуванням
 усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
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Резерви – Резерви визнаються, коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або 
конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому вірогідним є те, що Компанія буде змушена 
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погасити це зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для погашення 
поточного зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, характерних
 для цього зобов’язання. У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків 
грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його 
балансова вартість являє собою теперішню вартість цих потоків грошових коштів.
У випадках, коли очікується, що виплати, необхідні для погашення суми резерву, частково або 
повністю будуть відшкодовані третьою стороною, відповідна дебіторська заборгованість 
визнається як актив, якщо існує цілковита впевненість у тому, що таке відшкодування буде 
отримане, і суму дебіторської заборгованості можна визначити достовірно.
Резерв під витрати на рекультивацію пошкоджених земель – Відповідно до вимог законодавства, 
Компанія повинна провести рекультивацію земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок 
проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Резерв під 
витрати на рекультивацію земель визнається в момент пошкодження земель. Сума резерву 
визначається виходячи з площі пошкоджених земель та дисконтується з використанням ставки 
дисконтування, що є ставкою до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості 
грошей у часі та ризиків, притаманних даному зобов’язанню. 
Збільшення балансової вартості резерву під витрати на рекультивацію пошкоджених земель, які 
відображають плин часу, визнаються як фінансові витрати. Відповідне зменшення резерву 
визнається іншим фінансовим доходом. 
Всі інші зміни балансової вартості резерву під витрати на рекультивацію пошкоджених земель 
визнаються у складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Фінансові інструменти – Компанія визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі 
(звіті про фінансовий стан), коли вона стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо 
певного інструмента. Звичайне придбання та продаж фінансових активів і зобов’язань визнається 
з використанням методу обліку на дату розрахунків. Звичайне придбання фінансових 
інструментів, які у подальшому оцінюватимуться за справедливою вартістю між датою продажу 
та датою розрахунку, обліковується таким самим способом, що й придбані інструменти.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка – Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі,
 що надалі оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід або справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від: установлених 
договорами характеристик грошових потоків та бізнес-моделі Компанії з управління такими 
фінансовими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, що не має значного 
компоненту фінансування або для якої Компанія застосувала практичний прийом, Компанія при 
первісному визнанні оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю плюс, за винятком 
фінансового активу за справедливою вартістю не через прибуток або збиток, витрати на операцію.
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 
операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування або якщо щодо неї Компанія 
застосувала практичний прийом згідно з МСФЗ 15. 
Для того щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю 
або справедливою вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати 
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку 
основної суми заборгованості. 

 2.Основні положення облікової політики (продовження)
 2.3.Основні принципи облікової політики (продовження)

Бізнес-модель з управління фінансовими активами Компанії визначає, яким шляхом будуть 
згенеровані грошові потоки від фінансового активу: або шляхом одержання договірних грошових 
потоків, або шляхом продажу фінансового активу, або обидвох цих способів.
Подальша оцінка – З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії:
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 •фінансовий актив, що надалі оцінюється за амортизованою собівартістю (боргові інструменти);
 •фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією 

накопиченого прибутку або збитку;
 •фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації 

накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу);
 •фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рр. фінансові активи Компанії складались із фінансових 
активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти).
Компанія оцінює фінансовий актив за амортизованою собівартістю, у разі одночасного 
дотримання наступних умов: 
 •фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних 

грошових потоків; і
 •договірні умови фінансового активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, 

котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми 
заборгованості.
Фінансовий актив, що обліковується за амортизованою собівартістю після первісного визнання 
оцінюється за методом ефективного відсотка та перевіряється на предмет зменшення корисності. 
Прибутки або збитки від припинення визнання, модифікації або зменшення корисності 
визнаються у складі прибутку або збитку.
Припинення визнання – Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового 
активу або частини Компанії однорідних фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, 
коли:
 •спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або
 •Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 

активу або бере на себе договірне зобов’язання виплачувати грошові потоки одному або кільком 
кінцевим одержувачам; та або (а) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від 
володіння фінансовим активом, або (б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою 
всіх ризиків та вигод від володіння фінансовим активом, але передала контроль над активом.
Коли Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну 
угоду, вона оцінює чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом. Якщо Компанія в основному не передає та не залишає за собою всіх ризиків та вигод від 
володіння переданим активом, і зберігає за собою контроль над переданим активом, то Компанія 
продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї подальшої участі. В такому разі, Компанія 
також визнає також відповідне зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання 
оцінюються на основі, що відображає права та обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша 
участь Компанії набуває форми гарантії за переданим активом, то обсягом подальшої участі 
Компанії є менша з таких сум: (i) балансова вартість активу та (ii) максимальна сума одержаної 
компенсації, яку Компанія може бути вимушена сплатити.
Зменшення корисності фінансових активів – Компанія визнає резерв під очікувані кредитні 
збитки для всіх фінансових активів. Очікувані кредитні збитки – це різниця між усіма 
договірними грошовими потоками, що належать Компанії згідно з договором, та всіма грошовими
 потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою 
відсотка. 
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Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату кредитний
 ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, 
то Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 
12-місячним очікуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за фінансовим інструментом 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Компанія використовує зміну 
ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку утримання 
фінансового інструмента. 
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Для торговельної дебіторської заборгованості та договірних активів, Компанія застосовує 
спрощений підхід до оцінки резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків. Відповідно до 
цього підходу, Компанія не відсліковує зміну в кредитних ризиках, натомість визнає очікувані 
кредитні збитки за весь строк існування фінансового активу на кожну звітну дату. 
Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує історичний досвід кредитних збитків
 Компанії скоригований на прогнозну інформацію відносно дебіторів або змін в економічному 
середовищі.
Компанія вважає, що дефолт фінансового активу настає, коли контрактні грошові потоки 
прострочені на 180 і більше днів. Однак в певних випадках Компанія може визнати дефолт по 
фінансовому активу, коли наявні внутрішні або зовнішні індикатори свідчать про те, що Компанія
 не отримає непогашену частку контрактної суми в повному обсязі до врахування засобу 
покращення кредитної якості, утримуваного Компанією. Якщо Компанія не має обґрунтованих 
очікувань щодо отримання договірних грошових потоків за фінансовим активом, такий актив 
припиняє визнаватися.
Взаємозалік фінансових інструментів – Взаємозалік фінансових активів та фінансових 
зобов’язань проводиться, та відповідна чиста сума відображається у фінансовій звітності, якщо і 
тільки якщо:
 •існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей, та
 •Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити 

відповідне зобов’язання одночасно.
Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Компанією
Класифікація як боргу або інструментів власного капіталу – Боргові інструменти та інструменти 
власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як власний капітал у 
залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов’язання та 
інструмента власного капіталу.
Зареєстрований (пайовий) капітал – Інструмент власного капіталу представляє собою будь який 
договір, який дає право на залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його 
зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені Компанією, відображаються у сумі 
отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. Інструменти власного 
капіталу визнані за історичною вартістю.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка – Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання, 
що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики 
отримані, кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є інструментами ефективного 
хеджування. Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні. Всі 
фінансові зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за 
мінусом, у випадку кредиторської заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат на
 операцію.
Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а 
також кредити та позики отримані. 
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Подальша оцінка – Подальша оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації, як 
описано нижче: 
Кредити та позики отримані – Після первісного визнання кредити та позики з фіксованим 
терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективного відсотка. Прибутки та збитки визнаються у фінансових результатах, коли 
зобов’язання припиняє визнаватись, а також в процесі амортизації. 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-якого дисконту або премії при 
придбанні, а також витрат, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. Амортизація 
за ефективною ставкою відсотку включається до складу фінансових витрат.
Торгова та інша кредиторська заборгованість – Після первісного визнання торгова та інша 
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кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення оцінюється за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Амортизована вартість розраховується з 
урахуванням будь-яких витрат на операцію, дисконтів та премій.
Припинення визнання – Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини 
фінансового зобов’язання) тоді, коли воно погашене (анульоване), – тобто коли визначене в 
договорі зобов’язання виконане, скасоване або термін його дії закінчився. 
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно 
змінених умовах, або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна заміна
 зобов’язання або зміна умов відображаються як припинення визнання первісного фінансового 
зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а різниця у балансовій вартості зобов’язань 
визнається в прибутках та збитках. 
Податкові зобов’язання – Податкові зобов’язання відображаються за номінальною вартістю.
Пенсійний план із визначеними виплатами – Компанія сплачує до Пенсійного фонду України 
суму на основі заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за цими внесками 
відображаються у статті «Витрати на оплату праці та соціальні заходи». Ці суми включаються до 
складу витрат у тому періоді, в якому вони були понесені.
Крім того, Компанія зобов’язана компенсувати Пенсійному фонду України кошти за пенсії, які 
виплачуються працівникам Компанії, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці і, як 
результат, одержали право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як 
визначено пенсійним законодавством.
Ці пенсійні плани зі встановленими виплатами («Плани») не мають фінансового фонду та 
відповідних активів. Витрати, пов’язані з цими Планами, нараховуються у цій фінансовій 
звітності з використанням методу прогнозованої облікової одиниці стосовно працівників, які 
мають право на такі виплати.
Чисте зобов’язання Компанії стосовно цих Планів розраховується окремо за кожним Планом 
шляхом оцінки суми майбутніх виплат працівникам за зароблені ними послуги у поточному та 
попередньому періодах. Сума виплати потім дисконтується для визначення теперішньої вартості 
зобов’язання, яке відображається у звіті про фінансовий стан. 
Інші додаткові виплати працівникам – Відповідно до колективних угод підприємств Компанія 
здійснює одноразові виплати під час виходу на пенсію працівників, які пропрацювали тривалий 
час та у випадку смерті працівників. 
Чисте зобов’язання Компанії стосовно цих виплат розраховується з використанням тієї самої 
політики, яка описана вище для пенсійних зобов’язань.
Умовні зобов’язання та активи – Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони 
розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків коли ймовірність відтоку 
ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує 
достатня ймовірність надходження економічних вигод. 

 2.Основні положення облікової політики (продовження)
 2.4.Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації

Облікова політика, яка прийнята для підготовки фінансової звітності, відповідає принципам, що 
використовувались при підготовці річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, за виключенням прийнятих нових та змінених стандартів та інтерпретацій 
станом на 1 січня 2018 року. Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз’яснення або 
поправки, які були випущені, але не вступили в силу.
Нові стандарти та інтерпретації, що вступили в силу
Компанія вперше застосувала МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів
 з клієнтами» при складанні цієї фінансової звітності. Суть та ефект від застосування цих 
стандартів описані нижче.
Декілька інших змін та інтерпретацій вступили в силу в 2018 році, але вони не мали впливу на 
фінансову звітність Компанії.
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
МСФЗ 15 замінює собою МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 18 «Дохід» та пов’язані з ними
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 інтерпретації і застосовується, за невеликим виключенням, до всіх договорів продажу з 
клієнтами. МСФЗ 15 запроваджує 5-ступеневу модель обліку доходу від договорів з клієнтами та 
вимагає, щоб дохід був визнаний у сумі, що відображає компенсацію, на яку підприємство очікує 
мати право в обмін на товари або послуги, надані клієнтам. МСФЗ 15 вимагає від керівництва 
робити судження при аналізі всіх доречних фактів й обставин на кожному з етапів моделі для 
договорів продажу з клієнтами.
Компанія застосовує МСФЗ 15 використовуючи модіфікований ретроспективнй метод з датою 
першого застовування 1 січня 2018 року. Компанія застосовує стандарт до всіх контрактів на 1 
січня 2018 року.
Кумулятивний ефект першого застосування МСФЗ 15 відображений на дату першого затосування,
 як рекласифікація між доходами та витратами у Звіті про фінансові результати та інший 
сукупний дохід.
Ціна на товари в договорах з покупцями, які заключені від імені Компанії включає в себе вартість 
транспортних витрат на доставку, умови договорів передбачають перехід права власності на 
поставлені Компанією товари в момент вивантаження на склад покупця. У випадку застосування 
повного ретроспективного методу станом на 1 січня 2018 року Компанія провела би 
рекласифіацію сумм транспортних витрат на доставку товарів, в результаті яких за 2017 рік сума 
чистого дохолу від реалізації збільшилася б на 196 268 тис. грн., сума собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилася б на 222 165 тис. грн., сума витрат на збут 
зменшилася б на 25 897 тис. грн.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 
МСФЗ 9 замінив МСБО 39 «Фінансові інструменти» для річних періодів починаючи з та після 1 
січня 2018 року. Він поєднує у собі три аспекти обліку фінансових інструментів: класифікацію та 
вимір, знецінення та облік хеджування.
Компанія застосовує МСФЗ 9 використовуючи модифікований ретроспективний метод з першим 
застосування на дату 1 січня 2018 року. 
Керівництво дійшло висновку, що застосування МСФЗ 9 не вплинуло на класифікацію та оцінку 
фінансових інструментів Компанії, станом на 1 січня 2018 року. Застосування МСФЗ 9 змінило 
облік знецінення фінансових активів шляхом заміни підходу понесених збитків на підхід 
очікуваних кредитних збитків. Компанія переглянула підхід до розрахунку збитків від знецінення 
фінансових активів, що привело до збільшення суми резерву.
Зокрема, після застосування МСФЗ 9, станом на 1 січня 2018 року, Компанія визнала резерв під 
очікувані кредитні збитки за депозитами в банках та грошовими коштами в розмірі 2 302 тис. грн.
 та 3 608 тис. грн., відповідно, та збільшення податкового відстроченного активу на 1 064 тис. 
грн., що призвело до зменшення нерозподіленого прибутку Компанії на 4 847 тис. грн. станом на 
зазначену дату. 
Застосування МСФЗ 9 не мало суттєвого впливу на суму очікуваних кредитних збитків за 
дебіторською заборгованістю за товари, роботи послуги.

 2.Основні положення облікової політики (продовження)
 2.5.Стандарти та поправки, що були випущені, але ще не вступили в дію

На дату ухвалення цієї фінансової звітності, перелічені нижче МСФЗ та КІМФЗ інтерпретації 
були випущені, але ще не вступили в силу. Керівництво вважає, що застосування цих стандартів, 
окрім МСФЗ 16 «Оренда» та КІМФЗ Інтерпретація 23 «Невизначеність щодо правил обчислення 
податку на прибуток», не матиме впливу на фінансову звітність Компанії у наступних періодах:

 Стандарт або зміниДата набрання чинності (з)
 МСФЗ 16 «Оренда»1 січня 2019 р.

 МСФЗ 17 «Страхові контракти»1 січня 2019 р.
Зміни до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства»: Продаж або вклад активу від інвестора до асоційованого або спільного 

 підприємстваВідкладено на не визначений час
 Зміни до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: передплати з негативною маржою1 січня 2019 р.

 Зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам»: зміни до плану, скорочення або погашення1 січня 
2019 р.
Зміни до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» Довгострокові інвестиції в 
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 асоційовані та спільні підприємства1 січня 2019 р.
 Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток» 1 січня 2019 р.

 Щорічні покращення: Цикл 2015-2017 1 січня 2019 р.
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 був випущений у січні 2016 року та замінює собою МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4 
«Визначення, чи містить угода оренду», ПКТ-15 «Операційна оренда: заохочення» та ПКТ-27 
«Оцінка сутності операцій», які мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 визначає 
принципи визнання, оцінки, презентації та розкриття щодо оренди та вимагає від орендарів 
обліковувати оренду за єдиним балансовим методом подібним до методу обліку фінансової 
оренди за МСБО 17. Стандарт передбачає два виключення для визнання оренди: оренда 
малоцінних активів (наприклад, комп’ютерів) та короиткострокова оренда (тобто оренда на 
термін до 12 місяців). На початку оренди, орендар визнає зобов’язання з орендних платежів та 
актив, що являє собою право використання об’єкту оренди протягом строку оренди (право 
використання активу). Орендарі мають окремо визнавати процентні витрати з зобов’язання по 
оренді та амортизаційні відрахування з прав оренди активу. Облік оренди у орендодавця за МСФЗ
 16 не зазнав суттєвих змін у порівнянні із правилами обліку, що встановлював МСБО 17. МСФЗ 
16 вимагає від орендаря та орендодавця розкривати більше інформації ніж це робив МСБО 17. 
Перехід на МСФЗ 16
Компанія планує застосувати МСФЗ 16 ретроспективно для кожного періоду, що буде 
представлений у фінансовій звітності Компанії за рік, що закінчиться 31 грудня 2019 р. Компанія 
буде застосовувати МСФЗ 16 лише до тих договорів, в яких раніше був ідентифікований елемент 
оренди відповідно до МСБО 17 та КТМФЗ 4. Компанія вирішила застосувати виключення для 
визнання оренди, які пропонує стандарт, а саме: оренда малоцінних активів (наприклад, 
комп’ютерів) та короткострокова оренда (тобто оренда на термін до 12 місяців). 
Компанія аналізує ефект від застосування МСФЗ 16 на її фінансову звітність.
 

 2.Основні положення облікової політики (продовження)
 2.5.Стандарти та поправки, що були випущені, але ще не вступили в дію

КІМФЗ Інтерпретація 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
Роз’яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність 
податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12. Роз’яснення не застосовується до 
податків та зборів, які не належать до сфери застосування МСБО 12, а також не містить 
особливих вимог щодо відсотків і штрафів, пов’язаних з невизначеними податковими 
трактуваннями. Зокрема, роз’яснення розглядає наступні питання:
 •чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
 •допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими 

органами;
 •яким чином організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову 

базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
 •як чином організація розглядає зміни фактів і обставин.

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо 
або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. 
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більш точно передбачити результат 
визначення податкових трактувань. Роз’яснення вступає в силу для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. 
Компанія буде застосовувати роз’яснення з дати його вступу в силу. 
Оскільки Компанія здійснює свою діяльність в Україні, де законодавчі та регуляторні акти не 
завжди чітко сформульовані та їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, регіональних та 
національних адміністрацій, інших урядових органів влади, застосовування роз’яснення може 
вплинути на фінансову звітність Компанії і розкриття інформації. Крім того, Компанія може бути 
змушена розробити та впровадити процедури та методи отримання інформації, необхідної для 
своєчасного застосування роз’яснення.

 3.Нематеріальні активи
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Нематеріальні активи представлені активом, який визнано внаслідок капіталізації витрат на 
роботи по розкриттю кар’єру, правами на користування земельними ділянками, ліцензіями та 
програмним забезпеченням. 
 

 3.Нематеріальні активи (продовження)
Рух нематеріальних активів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років представлений 
таким чином:
   Актив розкривних робітІнші 

  НМАВсього 
НМА

     Первісна вартість
     Станом на 1 січня 2017 року 245 03918 192263 231

     Надходження91 0703 41494 484
 Вибуття     (8)(8)

     Станом на 31 грудня 2017 року 336 10921 598357 707
      

     Надходження75 4213 77379 194
     Вибуття(9)(9)

     Станом на 31 грудня 2018 року411 53025 362436 892
      

     Накопичена амортизація
     Станом на 1 січня 2017 року(189 927)(7 555)(197 482)
     Амортизаційні нарахування(64 942)(853)(65 795)

     Амортизаційні вибуття–88
     Станом на 31 грудня 2017 року(254 869)(8 400)(263 269)

      
     Амортизаційні нарахування(60 792)(1 501)(62 293)

 Амортизаційні вибуття     77
     Станом на 31 грудня 2018 року(315 661)(9 894)(325 555)

     Балансова вартість станом на 31 грудня 2017 року 81 24013 19894 438
     Балансова вартість станом на 31 грудня 2018 року95 86915 468111 337

Амортизація активу розкривних робіт відноситься на рахунок «Незавершене виробництво».
Амортизація інших НМА відноситься на рахунки обліку «Незавершене виробництво», 
«Загальновиробничі витрати», «Адміністративні витрати» та «Витрати на збут» відповідно до 
місця виникнення витрат у зв’язку із використанням нематеріального активу.
Вартість повністю амортизованих нематеріальних активів на 31 грудня 2018 року склала 5 514 
тис. грн. (31 грудня 2017 року: 5 342 тис. грн.).

 4.Незавершені капітальні інвестиції
Рух незавершеного будівництва за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, був 
представлений таким чином:
   20182017
    

   Баланс на початок року148 418113 327
   Капітальні інвестиції за рік107 97982 448

   Переміщення до складу основних засобів та нематеріальних активів (99 088)(47 147)
   Вибуття(9 231)(210)

   Баланс на кінець року148 078148 418
Зменшення корисності незавершених капітальних інвестицій у 2018 та 2017 роках не виявлено.
 

 5.Основні засоби
Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років представлений таким 
чином:
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   Земельні ділянки, будинки та спорудиМашини 
      та технічне обладнанняПромислове обладнанняКомерційне обладнанняВсього

         Первісна вартість
         Станом на 1 січня 2017 року  355 969 1 414 928165 098 32 656 1 968 651
         Надходження та переміщення 12 29434 832 44 120 13 757 105 003

         Вибуття (286) (17 384) (243) (905) (18 818)
         Станом на 31 грудня 2017 року367 977 1 432 376 208 97545 508 2 054 836

          
         Надходження та переміщення20 41396 363 16 78216 081149 639

         Зміна класифікації(3 470)2 128(28 483)29 825–
         Вибуття(36)(1 262)(873)(1 738)(3 909)

         Станом на 31 грудня 2018 року384 8841 529 605196 40189 6762 200 566
          

         Накопичена амортизація
         Станом на 1 січня 2017 року (171 246) (615 611) (119 955) (23 025)(929 837)

         Нарахування (16 149) (76 973) (12 881) (5 129) (111 132)
         Вибуття286 11 69521782913 027

         Станом на 31 грудня 2017 року (187 109) (680 889) (132 619) (27 325) (1 027 942)
          

         Нарахування(20 420)(73 743)(14 367)(8 125)(116 655)
         Зміна класифікації(2 257)(5 424)24 589(16 908)–

         Вибуття361 1628651 6453 708
         Станом на 31 грудня 2018 року(209 750)(758 894)(121 532)(50 713)(1 140 889)

          
         Балансова вартість 

         Станом на 31 грудня 2017 року 180 868751 487 76 35618 183 1 026 894
         Станом на 31 грудня 2018 року175 134 770 71174 86938 963 1 059 677

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби включали повністю амортизовані активи вартістю
339 411 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 313 379 тис. грн.). 

 6.Податок на прибуток
Протягом 2018 та 2017 років ставка податку на прибуток підприємств в Україні становила 18%.
Компоненти витрат/(доходів) з податку на прибуток для Компанії за роки, що закінчилися 31 
грудня, представлені таким чином:
   20182017

   Поточний податок
 Витрати з поточного податку на прибуток   
   (Доходи)/витрати з відстроченого податку(23 869)(40 487)

   Всього (доходів)/витрат з податку на прибуток у звіті про фінансові результати(23 869)(40 
487)

 

 6.Податок на прибуток (продовження)
Узгодження збитку до оподаткування за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, та 
витрат з податку на прибуток представлені таким чином:
   20182017

   Збиток/(прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування134 488(356 488)
    

   Податок/(дохід) на прибуток за діючою ставкою24 208(64 168)
Чистий вплив неоподатковуваних доходів та витрат, що не включаються до складу 

   витрат/(доходів), при визначенні оподаткованого прибутку2 6843 820
   Перегляд тимчасових різниць (72 031)11 904

   Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах21 2697 957
   Витрати/(доходи) з податку на прибуток(23 869)(40 487)
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Основні компоненти відстрочених податкових активів та зобов’язань представлені таким чином:
 31 грудня

  2018 року31 грудня
2017 року

   Складові частини відстроченого податкового зобов’язання
 Переоцінка амортизаційної вартості фінансового інструменту   (21 138)

 Всього відстрочене податкове зобов’язання   (21 138)
    

   Складові частини відстроченого податкового активу
   Накопичені податкові збитки323 679302 410

Різниця між балансовою вартістю основних засобів та нематеріальних активів у фінансовому та 
   податковому обліку28 77831 574

   Капіталізовані витрати розкривних робіт (1 752)1 592
   Різниця на відсотках по кредиту23 65915 694

   Різниця на запасах1 7961 383
   Різниця по нарахованому резерву на рекультивацію7 0046 454

   Дебіторська заборгованість512188
   Різниця по іншим нарахованим резервам2 0691 386

   Всього відстрочений податковий актив385 745360 681
    

   Невизнаний відстрочений податковий актив(323 679)(302 410)
   Чисті відстрочені податкові активи 62 06637 133

Інформація про рух чистих відстрочених податкових активів за роки, що закінчилися 31 грудня 
2018 та 2017 років, представлена таким чином:
   20182017

   Чисті відстрочені податкові активи/(зобов’язання) станом на початок року37 133 (36 447)
    

   Доходи/(витрати) з відстроченого податку на прибуток відображені у:
   - звіті про фінансові результати23 86940 487

   - звіті про власний капітал1 06433 093
   Чисті відстрочені податкові активи станом на кінець року62 06637 133

 

 6.Податок на прибуток (продовження)
Станом на 31 грудня 2018 року по відношенню до накопичених податкових збитків не був 
визнаний відстрочений податковий актив через те, що ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
протягом деякого часу було збитковим, а нестабільна макроекономічна ситуація не дає достатніх 
підстав стверджувати, що наявність майбутнього оподаткованого прибутку в найближчі роки, за 
рахунок якого можна використати невикористані податкові збитки, є ймовірною. 

 7.Запаси
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років запаси були представлені таким чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року 
   

   Паливо (за собівартістю)230 287191 943
   Незавершене виробництво (за собівартістю)171 238120 073

   Запасні частини (за собівартістю з урахуванням знецінення)160 443147 110
   Готова продукція (за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації)73 70853 009

   Сировина і матеріали (за собівартістю)50 52833 947
   Тара і тарні матеріали (за собівартістю )18 09119 198

   Подрібнювальні матеріали (за собівартістю)10 4086 547
   Інше (за собівартістю)10 2975 512
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   Всього 725 000577 339
Протягом 2018 року 1 808 706 тис. грн. (2017 рік: 1 656 001 тис. грн.) визнані як витрати запасів, 
що відображені за чистою вартістю реалізації у статтях «Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут» та «Інші операційні 
витрати».
Протягом 2018 та 2017 років знецінення запасів не визнавалося. 

 8.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
представлена таким чином:
 31 грудня 

  2018 року 31 грудня 2017 року 
    

   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги48 45638 131
   Очікувані кредитні збитки(1 917)(536)

   Всього46 53937 595
Середній кредитний період для клієнтів Компанії становить 30 днів. 
Перед прийняттям будь-якого нового клієнта Компанія здійснює оцінку кредитоспроможності 
потенційного покупця. До покупців Компанії застосовуються кредитні ліміти. 
Інформація про рух резерву на покриття очікуваних кредитних збитків по торговій та іншій 
дебіторській заборгованості представлена таким чином:
   20182017
   

   Залишок на початок року(536)(3 208)
   Визнано у звіті про фінансові результати(1 381)(147)

   Суми, списані як безнадійні –2 819
   Залишок на кінець року(1 917)(536)

 

 8.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (продовження)
Нижче наведено інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за дебіторською 
заборгованістю з використанням матриці резерву очікуваних кредитних збитків:
   ПоточнаПрострочка платежів
     <90 днів91-180 днів>180 днівВсього

     31 грудня 2018 р. 
     Відсоток очікуваних кредитних збитків0%0%0%100%

     Розрахункова загальна валова балансова вартість при дефолті 29 91516 0845401 91748 
456

 Резерв очікуваних кредитних збитків     1 9171 917

   ПоточнаПрострочка платежів
     <90 днів91-180 днів>180 днівВсього

     31 грудня 2017 р. 
     Відсоток очікуваних кредитних збитків0%0%0%100%

     Розрахункова загальна валова балансова вартість при дефолті 14 94321 76388953638 131
 Резерв очікуваних кредитних збитків     536536

 9.Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
представлена таким чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Дебіторська заборгованість з ПДВ22 013 23 844
   Передплата з податку на прибуток (короткострокова частина)559
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   Інша дебіторська заборгованість з бюджетом2537
   Всього (рядок 1135)22 07024 390

 10.Інші оборотні активи 
Станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 років інші оборотні активи представлені таким 
чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Депозити в банках 173 44995 000
   Дебіторська заборгованість за неотриманими податковими накладними2 3862 987

   Інші оборотні активи257195
   Очікувані кредитні збитки(3 285)–

   Всього (рядок 1190)172 80798 182
Показник Депозити в банках включає в себе депозити, що є покриттям по банківським гарантіям 
в сумі 3 449 тис. грн.
 

 11.Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 років грошові кошти та їх еквіваленти представлені 
таким чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Грошові кошти в банках41 491 52 920
   Депозити с терміном погашення до 3 місяців1 000130 000

   Грошові кошти в касі15
   Депозити (нічний)–588

   Очікувані кредитні збитки(265)–
   Всього (рядок 1165)42 227183 513

 12.Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал Компанії складає 158 347 440 акцій 
номінальною вартістю 0,05 грн., що становить 7 917 тис. грн. Усі акції мають рівні права голосу 
та рівні права на розподіл невикористаного прибутку. 
Додатковий вкладений капітал Компанії складається з премії від продажу додаткової емісії акцій 
приєднаної Компанії ПАТ «ЮГцемент», яка була здійснена 10 вересня 2007 року в сумі 98 581 
тис. грн. та 1 253 654 тис. грн. сформованих за рахунок відступлення грошових прав вимоги за 
кредитними договорами Компанії (Примітка 12).

 13.Забезпечення наступних виплат і платежів
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років забезпечення наступних виплат і платежів були 
представлені наступним чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року 
    

   Забезпечення наступних витрат на рекультивацію порушених земель38 91235 856
   Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення37 05032 493

   Інші забезпечення2 9843 289
   Всього78 94671 638

 31 грудня 
  2018 року31 грудня 
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2017 року
   Довгострокова частина

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 
   (з рядка 1505)37 05032 493

   Забезпечення наступних витрат на рекультивацію порушених земель (з рядка 1520)33 56731 
844

   Всього довгострокова частина70 61764 337
    

   Короткострокова частина
   Забезпечення наступних витрат на рекультивацію порушених земель5 3454 012

   Інші забезпечення2 9843 289
   Всього короткострокова частина (рядок 1660)8 3297 301

 

 13.Забезпечення наступних виплат і платежів (продовження)
Витрати на рекультивацію порушених земель – інформація про рух забезпечення наступних 
витрат на рекультивацію пошкоджених земель за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 
років, представлена таким чином:
   20182017 
    

   Залишок на початок року35 85624 656
   Збільшення за рахунок зміни площі, що підлягає рекультивації392993

   Збільшення (зменшення) за рахунок зміни ставки дисконтування(4 047)(1 692)
   Витрати на 1 га рекультивації4 31910 024

   Зменшення строку на 1 рік2 3921 875
 Збільшення строку дисконтування згідно з проектом   

   Залишок на кінець року38 91235 856
Припущення для цілей оцінки забезпечення наступних витрат на рекультивацію пошкоджених 
земель були представлені наступним чином:

 Григорівський кар’єр 31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2017 року
    

   Ставка дисконтування20,3%20,2%
   Кількість пошкоджених земель, га262,9259,3

   Період рекультивації, років1011
    

 Здолбунівське родовище 31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2017 року
    

   Ставка дисконтування20,2%18,4%
   Кількість пошкоджених земель, га297,94297,93

   Період рекультивації, років1819
Витрати на додаткове пенсійне забезпечення – Компанія зобов’язана компенсувати Державному 
пенсійному фонду кошти за пенсії, які виплачуються певним групам її колишніх працівників, які 
були зайняті на шкідливих для здоров’я умовах праці і, як результат, одержали право виходу на 
пенсію і право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як визначено 
пенсійним законодавством.
Для визначення актуарних оцінок поточної вартості пенсійних зобов’язань з визначеними 
виплатами залучається сертифікований актуарій. Поточна вартість пенсійних зобов’язань з 
визначеними виплатами відображена за методом прогнозованої умовної одиниці. 
Основні припущення, використані для визначення зобов’язань Компанії за пенсійними внесками 
до Державного пенсійного фонду України станом на 31 грудня 2018 року та 2017 років, були 
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представлені таким чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Ставка дисконтування15,5%16,00%
   Плинність кадрів залежно від віку:

   до 20 років17,52%13,22%
   21-30 років13,58%13,02%
   31-40 років10,3%8,88%
   41-50 років12,37%10,92%

   51 і більш років11,78%10,64%
   Щорічне зростання заробітної плати9%23%

 

 13.Забезпечення наступних виплат і платежів (продовження)
Суми, відображені у звіті про фінансові результати та звіті про інший сукупний дохід, включають:
   20182017
Витрати на відсотки за пенсійним зобов’язаннями – включені до складу фінансових витрат 

   (Прим. 22)4 8005 087
   Вартість послуг минулих періодів (на початок звітного періоду)–(3 719)

Вартість поточних послуг – включена до витрат на персонал у складі собівартості 
   реалізації7541 064

   Визнані витрати за пенсійним зобов’язанням у звіті про фінансові результати5 5542 432
    

   Актуарний прибуток3 875292
   Визнаний прибуток за пенсійними зобов’язанням у звіті про інший сукупний дохід3 875292

   Всього9 4292 724
Рух поточної вартості пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами за роки, що закінчилися
31 грудня 2018 та 2017 років, представлений таким чином:
   31 грудня 2018 року31 грудня 2017 року
    

   Залишок на початок періоду32 49333 810
   Вартість послуг поточного періоду7541 064

   Відсотки на зобов’язання (Прим. 22)4 8005 087
   Переоцінка зобов’язань (Актуарний прибуток)3 875292

   Сплачені винагороди(4 872)(4 041)
   Вартість послуг минулих періодів на кінець року– (3 719)

   Залишок на кінець року37 05032 493
Аналіз чутливості
Чутливість винагороди по закінченню трудової діяльності та інших довгострокових зобов’язань з 
винагороди до основних припущень є наступною:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року

   Зменшення на 1 відсоток дисконтної ставки підвищить рівень зобов’язань на 2 6892 001
   Збільшення на 1 відсоток дисконтної ставки знизить рівень зобов’язань на(2 394)(1 796)

 Зменшення на 1 відсоток приросту заробітної плати знизить рівень зобов’язань на(1 
  663)(837)

 Збільшення на 1 відсоток приросту заробітної плати підвищить рівень зобов’язань на1 
  827917

   Зменшення на 1 відсоток плиність кадрів підвищить рівень зобов’язань на(124)–
   Збільшення на 1 відсоток плиність кадрів підвищить рівень зобов’язань на117–

   Зменшення на 1 рік тривалісті життя знизить рівень зобов’язань на(531)–
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   Збільшення на 1 рік тривалісті життя знизить рівень зобов’язань на453–
 

 14.Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інші довгострокові фінансові зобов’язання були 
представлені наступним чином:

 Валюта позикиВідсоткова 
  ставкаДата 

  погашення31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2017 року
        

       ЄВРОEUSA1 + 0,3730%31 березня 2020 року1 613 5281 800 593
Довгострокові позики були отримані від Дікергофф ГмбХ («Материнської компанії») у період з 
2009 по 2011 роки з метою фінансування будівництва вугільного комплексу та в грудні 2018 року 
були пролонговані до 31 березня 2020 року. 
Засіданням позачергових Зборів Акціонерів від 17 жовтня 2017 року було прийнято рішення про 
формування Додаткового фонду понад розмір Статутного капіталу з метою збільшення вартості 
чистих активів Компанії. Згідно з рішенням позачергових Зборів Акціонерів, Додатковий фонд 
сформовано за рахунок відступлення грошових прав вимоги до Компанії за Договорами позики №
 10-034-09 від 25 серпня 2009 року в розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) євро та № 
426/07/5.1 від 25 серпня 2009 року у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) євро.
17 грудня 2018 року термін погашення договорів позики № 14-012-10, № 0.12.1.0.2200/122, № 
687/07/5.1 та № 10-104-08 було продовжено до 31 березня 2020 року, а відсоткову ставку було 
переглянуто з «EUSA1 + 0,9778%» на «EUSA1 + 0,3730%».
Отримані довгострокові позики не містять застави. Станом на 31 грудня 2018 року 
невикористаний ліміт по позиках складав 237 856 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 251 216 тис. 
грн.). Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років сума 
нарахованих але несплачених відсотків включена до рядка 1610 «Поточна кредиторська 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» звіту про фінансовий стан та складає 97 036 
тис. грн. та 2 804 тис. грн. відповідно.

 15.Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги представлена таким чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Основні засоби222 058181 605
   Паливо116 77652 032

   Сировина та матеріали52 98750 688
   Послуги26 85039 990

   Інша2518
   Всього418 696324 333

Середній кредитний період на придбання більшості послуг та палива становить до 20 днів, окрім 
договорів з пов’язаними сторонами (Примітка 24). На непогашений залишок торговельної 
кредиторської заборгованості протягом кредитного періоду відсотки не нараховуються. 
Торговельна кредиторська заборгованість має термін погашення три місяці з кінця кожного 
звітного періоду.
 

 16.Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці представлена таким чином:
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 31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2017 року
    

   Забезпечення на премії 12 43122 752
   Забезпечення на невикористані дні відпусток8 7216 150

   Поточна заборгованість за розрахунками з заробітної плати6 8315 288
   Всього (рядок 1630)27 98334 190

 17.Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, до собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) було включено:
   20182017
    

   Вартість палива (вугілля, газ)866 005726 620
   Вартість електроенергії331 448327 868

   Транспортні витрати298 12349 026
   Витрати сировини та матеріалів271 661252 669

   Технічне обслуговування та ремонти225 744220 545
   Витрати на оплату праці та соціальні заходи134 157111 884

   Амортизація100 96398 381
   Амортизація робіт по розкриттю кар’єру58 16167 241

   Податок на надра та плата за землю, та інші податки23 93321 610
   Послуги охорони11 046–

   Резерв на рекультивацію4 8328 619
   Вартість нормованих втрат сировини, готової продукції та напівфабрикатів2 6651 358

   Інші29 13828 690
   Всього (рядок 2050)2 357 8761 914 511

 18.Адміністративні витрати
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, адміністративні витрати 
представлені таким чином:
   20182017
    

   Витрати на оплату праці та соціальні заходи55 15257 291
   Витрати на професійні послуги та інші послуги15 49528 180

   Витрати палива та електроенергії11 9385 254
   Амортизація5 9805 565

   Технічне обслуговування та ремонти2 9258 319
   Оренда2 579 2 575

   Витрати сировини та матеріалів2 3852 849
   Банківські послуги2 2452 384

   Податки та збори2 0961 711
   Страхування1 5341 442

   Інші8 6876 894
   Всього (рядок 2130)111 016122 464

До складу витрат на професійні послуги включено витрати з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності, а також інші незаборонені законодавством професійні послуги, а саме: освітні послуги, 
а також послуги зі звітування аудитору консолідованої звітності материнської команії, що 
надавалися аудитором Компанії.
 

 19.Витрати на збут
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, витрати на збут представлені таким
 чином:
   20182017
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   Оренда36 43220 917

   Витрати на оплату праці та соціальні заходи31 47527 868
   Витрати на професійні послуги та інші послуги22 02315 557

   Витрати матеріалів9 94410 390
   Технічне обслуговування та ремонти9 55711 152

   Амортизація8 7657 184
   Витрати тари7 7949 021

   Витрати палива та електроенергії7 3549 393
   Витрати на рекламу782478

   Страхування679548
   Транспортні витрати125 899

   Інші1 8231 962
   Всього (рядок 2150)136 629140 369

 20.Інші операційні доходи та витрати
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, інші операційні доходи 
представлені таким чином:
   20182017
    

   Операційна курсова різниця6 484 –
   Дохід від зміни резервів4 4883 874

   Дохід від реалізації послуг3 5126 683
   Дохід від операційної оренди2 1021 984
   Реалізація оборотних активів1 751193

   Штрафи отримані206129
   Інші доходи151 531

   Всього (рядок 2120)18 55814 394
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, інші операційні витрати 
представлені таким чином:
   2018 2017
    

   Технічне обслуговування та ремонти4 2763 623
   Податки та збори3 7065 121

   Спонсорська, благодійна допомога3 6853 533
   Брак готової продукції та напівфабрикатів3 0208 621

   Пені та штрафи2 9671 764
   Витрати палива та електроенергії2 22711 166

   Резерви інші1 665882
   Транспортні витрати1 579 –

   Витрати на оплату праці та соціальні заходи1 0955 442
   Витрати матеріалів925787

   Амортизація385505
   Страхування22291

   Витрати на професійні послуги та інші послуги153140
   Витрати тари4843

   Операційна курсова різниця–34 855
   Інші4 5907 117

   Всього (рядок 2180)30 49984 490
 

 21.Інші фінансові доходи
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, інші фінансові доходи представлені
 таким чином:
   20182017
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   Курсова різниця за позиками та відсотками98 475 –

   Дохід від перегляду умов кредитних договорів95 426–
   Відсотки отримані за коштами на банківських рахунках13 90418 229

Доходи від зменшення резерву на рекультивацію за рахунок зміни ставки та строку 
   дисконтування4 0472 146

   Інші–76
   Всього (рядок 2220)211 85220 451

 22.Фінансові витрати
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, фінансові витрати представлені 
таким чином:
   20182017
    

   Фінансові витрати за позиками (Прим. 24)101 071264 803
   Відсотки на пенсійне зобов’язання з визначеними виплатами (Прим. 13) 4 8005 087

Витрати від збільшення резерву на рекультивацію пошкоджених земель за рахунок зміни ставки 
   дисконтування та строку2 3922 329

   Курсова різниця за нарахованими позиками та відсотками –355 546
   Інші фінансові витрати–26

   Всього (рядок 2250)108 263627 791
 23.Інші доходи

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, інші доходи представлені таким 
чином:
   20182017
    

   Результат інвентаризації1 924 –
   Оприбуткування інших матеріалів1 7532 130

   Реалізація необоротних активів1 558108
   Оприбуткування просипу цементу665511

   Оприбуткування металобрухту104598
   Інші доходи508170

   Всього (рядок 2240)6 5123 517
 24.Операції з пов’язаними сторонами 

Розрахунки з пов’язаними сторонами відображають операції з материнською компанією 
(Дікергофф ГмбХ) та компаніями, що перебувають під її контролем, а також розрахунки з 
ключовим управлінським персоналом. Умови ведення господарської діяльності із пов’язаними 
сторонами визначаються на основі умов за кожним договором або операцією та виконуються на 
умовах, які можуть відрізнятися від тих, які використовуються для третіх сторін. Зокрема, за 
договорами продажу та постачання визначені спеціальні умови відтермінування платежів: за 
договорами продажу до 30 днів, за договорами постачання до 120 днів. 
 

 24.Операції з пов’язаними сторонами (продовження)
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами 
представлені таким чином:

 Вид розрахунків31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2017 року
    

   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
   Компанії під спільним контролем4 1533 425

    
   Дебіторська заборгованість за авансами виданими

   Компанії під спільним контролем –1 904
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   Інші довгострокові фінансові зобов’язання

   Материнська компанія (Прим. 14)1 613 5281 800 593
    

   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
   Компанії під спільним контролем604

   Материнська компанія9 34331 030
    

   Кредиторська заборгованість за основні засоби
   Материнська компанія213 940174 995

    
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

   Материнська компанія (Прим. 14)97 0362 804
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років операції із пов’язаними сторонами 
представлені таким чином:

   Вид операцій20182017
    

   Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
   Компанії під спільним контролем119 56197 056

    
   Інші операційні доходи

   Компанії під спільним контролем4 6445 712
    

   Витрати на закупівлю товарів та матеріалів 
   Компанії під спільним контролем4 028651

   Материнська компанія47 32523 506
    

   Витрати на управлінські та транспортні послуги, операційну оренду
   Компанії під спільним контролем107 06093 297

   Материнська компанія–2 343
    

   Фінансові витрати
   Компанії під спільним контролем (Прим. 22)––

   Материнська компанія (Прим. 22)101 071264 803
Винагорода ключового управлінського персоналу Компанії
Винагорода, нарахована та виплачена ключовому управлінському персоналу Компанії за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 року, склала 13 414 тис. грн. (7 осіб) і включена до складу 
адміністративних витрат (2017 рік: 7 осіб – 14 095 тис. грн.). Вся сума зазначеної винагороди 
відноситься до короткострокової винагороди персоналу.

 25.Операційне середовище, ризики та економічні умови
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається 
ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, 
зокрема, залишаються притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності 
ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього 
державного боргу. 

 25.Операційне середовище, ризики та економічні умови (продовження)
Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки 
відновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються 
напруженість у геополітичних відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого 
консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних реформ, зокрема в державному 
управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової еміграції та 
низький рівень залучення інвестицій. 

 26.Умовні та контрактні зобов’язання
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Оподаткування – Українське законодавство та регулювання, що стосується оподаткування та 
здійснення операційної діяльності, продовжує бути притаманним перехідній економіці. 
Законодавчі та регуляторні акти не завжди чітко сформульовані та їх тлумачення залежить від 
точки зору місцевих, регіональних та національних адміністрацій, інших урядових органів влади. 
Випадки протиріч та розходжень не є рідким явищем. Керівництво вважає, що Компанія повністю
 дотримується всіх законодавчих актів і здійснило виплату чи нарахування всіх необхідних 
податків. У разі невпевненості, Компанія здійснює нарахування податкових зобов’язань, 
спираючись на попередні розрахунки.
Компанія виступає стороною кількох судових розглядів з податковими органами. Станом на 31 
грудня 2018 року ряд спорів з податковими органами може призвести до нарахування додаткових 
сум податків на загальну суму 5 416 тис. грн., включаючи відповідні штрафи. Керівництво не 
вважає, що ці суми повинні бути нараховані у цій фінансовій звітності через малу ймовірність 
відтоку ресурсів. Керівництво Компанії вважає, що на 31 грудня 2018 року тлумачення Компанією
 відповідного законодавства є належним, і що податкова позиція компанії буде відстояна.
Виходячи з положень законодавства України, деякі угоди Компанії з Дікергофф ГмбХ повинні 
бути предметом контролю з боку податкових органів на предмет трансфертного ціноутворення. У 
Компанії наявна документація по контрольованих операціях для розгляду відповідності ціни за 
методом «витягнутої руки». Існує імовірність, що податкові органи можуть оскаржити підхід 
компанії і оцінити додаткові зобов’язання з податку на прибуток, стверджуючи, що її контрактні 
ціни не відповідають принципу «витягнутої руки». Якщо дане твердження матеріалізується, 
компанія буде зобов’язана здійснити коригування податку на прибуток в сторону підвищення 
щодо угод, які не відповідають принципу «витягнутої руки».
Потенційне екологічне зобов’язання – Компанія протягом багатьох років здійснювала свою 
діяльність у цементній галузі України. У результаті звичайної діяльності Компанії 
навколишньому середовищу могла бути завдана шкода. В Україні продовжує розвиватися 
законодавство про охорону навколишнього середовища, і позиція уряду щодо забезпечення 
дотримання вимог цього законодавства постійно переглядається. 
Компанія періодично здійснює оцінку своїх зобов’язань, передбачених законодавством про 
охорону навколишнього середовища. Якщо зобов’язання будуть визначені, вони будуть визнані 
негайно. 
Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути у результаті затвердження жорсткіших вимог 
законодавства, у результаті цивільних судових процесів чи змін законодавства, оцінити 
неможливо. У поточній ситуації з правозастосуванням за існуючого законодавства керівництво 
вважає, що Компанія не має суттєвих зобов’язань у зв’язку з охороною навколишнього 
середовища, які повинні бути нараховані у цій фінансовій звітності.
Контрактні зобов’язання з договорів операційної оренди – Компанія в якості орендаря заключила 
ряд договорів операційної оренди землі та вагонів строком від одного до сорока дев’яти років. 
Мінімальні орендні платежі майбутніх періодів по зазначеним договорам представлені таким 
чином:
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року
    

   Протягом одного року52 91733 669
   Від 1 до 5 років55 23351 543

   Більше 5 років248 892247 119
   Всього357 042332 331

 

 27.Політика управління ризиками
Управління ризиком капіталу – Компанія управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити 
своє функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
акціонерам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Компанії 
регулярно переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Компанія 
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вживає заходів для підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення 
нового боргу або погашення існуючої заборгованості.
Основні категорії фінансових інструментів – Фінансові активи Компанії, в основному 
представлені строковими депозитами та дебіторською заборгованістю. Основними фінансовими 
зобов’язаннями Компанії є кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями та кредит від материнської компанії. 
Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної 
діяльності Компанії.
 31 грудня 

  2018 року31 грудня 
2017 року

   Фінансові активи
   Строкові депозити 170 16495 000

   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Прим. 8)46 53937 595
   Грошові кошти та їх еквіваленти (Прим. 11)42 227183 513

   Інша поточна дебіторська заборгованість1–
   Всього фінансових активів258 931316 108

 31 грудня 
  2018 року31 грудня 

2018 року
   Фінансові зобов’язання

   Інші довгострокові фінансові зобов’язання (рядок 1515)1 613 5281 800 593
   Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) 418 696324 

333
   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (рядок 1630)27 98334 

190
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями рядок (рядок 1610)97 0362 804

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (рядок 1625)2 752979
   Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)318250

   Всього фінансових зобов’язань2 160 3132 163 149
Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Компанії, є 
кредитний ризик, валютний ризик, ризик концентрації бізнесу, ризик зміни відсоткових ставок та 
ризик ліквідності. 
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати 
свої зобов’язання перед Компанією у строк, що може призвести до фінансових збитків у 
Компанії.
Кредитний ризик Компанії, головним чином, пов’язаний з торговою дебіторською 
заборгованістю та грошовими коштами та їх еквівалентами. Суми, подаються за вирахуванням 
резерву на покриття очікуваних кредитних збитків.
Компанія структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти 
на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів. Ліміти на рівні 
кредитного ризику за типом клієнта регулярно затверджуються керівництвом Компанії.
Із залишку торгової та іншої дебіторської заборгованості Компанії станом на 31 грудня 2018 та 
2017 років п’ять найбільших покупців Компанії становили приблизно 52% та 47% із усієї суми 
залишку, відповідно. 
Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати 
Компанії негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в 
іноземних валютах. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління 
валютним ризиком. 
 

 27.Політика управління ризиками (продовження)
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних 
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валютах, станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлена таким чином:
   Активи31 грудня 2018 року31 грудня 2017 року

     Долар СШАЄвроДолар СШАЄвро
      

     Грошові кошти та їх еквіваленти150588152311
     Всього150588152311

   Зобов’язання31 грудня 2018 року31 грудня 2017 року
     Долар СШАЄвроДолар СШАЄвро
      

     Кредиторська заборгованість за товари, роботи4 504334 0647 121259 875
 Інші довгострокові фінансові зобов’язання     1 613 528 1 800 593

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями     97 036 2 804
     Всього4 5042 044 6287 1212 063 272

Валютні ризики виникають в результаті використання фінансових інструментів, деномінованих у 
валюті, яка не є функціональною валютою, і мають монетарний характер. При цьому не 
враховуються валютні ризики перерахунку курсових різниць. Нижченаведена таблиця демонструє
 чутливість прибутку Компанії до оподаткування до допустимо можливої зміни курсу обміну 
валют, за умови, що всі інші змінні залишаються незмінними. 
31 грудня 2018 року 
Ріст

  (зниження)Ефект на прибуток до оподаткування
    

   Зміна курсу валют: гривня / долар США 8,00%(348)
   Зміна курсу валют: гривня / долар США -8,00%348

    
   Зміна курсу валют: гривня/євро 10,00%(204 407)
   Зміна курсу валют: гривня/євро-10,00%204 407

31 грудня 2017 року 
Ріст

  (зниження)Ефект на прибуток до оподаткування
    

   Зміна курсу валют: гривня / долар США 14,00%(976)
   Зміна курсу валют: гривня / долар США -10,00%697

   
   Зміна курсу валют: гривня/євро 22,00%(453 851)
   Зміна курсу валют: гривня/євро-9,00%185 666

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе 
погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності 
Компанії ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес 
детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати 
наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
 

 27.Політика управління ризиками (продовження)
Інформація про фінансові зобов’язання Компанії за строками погашення станом на 31 грудня 
2018 та 2017 років наведено в таблицях нижче:
   1-6 місяців6 місяців  1       рік1-2 рокиБільше 2 роківВсього

         31 грудня 2018 року
 Інші довгострокові фінансові зобов’язання         1 680 849 1 680 849

     Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями157 3633 2041 
  567   162 134

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Прим. 15)418 
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  696       418 696
 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці та страхуванням30 

  735       30 735
   Поточні забезпечення2 984       2 984

   Інші поточні зобов’язання318       318
       Всього610 0963 2041 682 416   2 2 95 716

   1-6 місяців6 місяців  1   рік1 2     рокиБільше 2 роківВсього
         31 грудня 2017 року 

 Інші довгострокові фінансові зобов’язання         1 775 258 1 775 258
 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями         167 538 167 538

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Прим. 15)324 
  333       324 333

 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці та страхуванням35 
  169       35 169

   Поточні забезпечення3 289       3 289
   Інші поточні зобов’язання250       250

   Всього363 041       1 942 796 2 305 837
 28.Справедлива вартість фінансових інструментів

Визначення справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється у відповідності до 
вимог МСФЗ 13 «Справедлива вартість». Справедлива вартість визначається як сума, за якою 
можна обміняти інструмент при операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 
сторонами, окрім операцій примусового або ліквідаційного продажу. Оскільки для більшості 
фінансових інструментів Компанії не існує готового доступного ринку, при визначенні їхньої 
справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на основі поточної 
економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. Оцінки, 
представлені у цій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Компанія могла
 б реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту.
Фінансові активи Компанії представлені категорією «Гроші та їх еквіваленти», «Строкові 
депозити» та «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги», що 
обліковуються за амортизованою собівартістю. Для таких фінансових активів не існує активного 
ринку і, оскільки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартість, за оцінками 
Компанії, дорівнює їх балансовій вартості станом на 31 грудня 2018 та 2017 років. 
Фінансові зобов’язання Компанії представлені кредитами, кредиторською заборгованістю за 
товари, роботи, послуги, які класифікуються як «інші фінансові зобов’язання» та обліковуються за
 амортизованою собівартістю.
Торгова та інша кредиторська заборгованість, як правило, має короткострокову природу і 
керівництво Компанії оцінює їх справедливу вартість на рівні балансової станом на 31 грудня 
2018 та 2017 років. 

 28.Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження)
Компанією було виявлено, що номінальна відсоткова ставка за довгостроковими фінансовими 
зобов’язаннями нижча за ринкову вартість аналогічного фінансового інструменту, що вплинуло 
на переоцінку справедливої вартості позик. 
Таким чином справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, включена до фінансової 
звітності, являють собою суму, на яку може обмінений інструмент між обізнаними та 
зацікавленими сторонами.
Справедлива вартість фінансових зобов’язань, станом на 31 грудня 2017 та 2016 років наведено в 
таблиці нижче:
 Ієрархія справедливої вартості станом 
на 31 грудня 2018 року
       Рівень 1Рівень 2Рівень 3Всього

       Фінансові зобов’язання 
       Фінансові зобов’язання, утримувані за амортизованою вартістю:
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Інші довгострокові фінансові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
 зобов’язаннями (Прим. 14)       1 710 564 1 710 564

 Всього       1 710 564 1 710 564

 Ієрархія справедливої вартості станом 
на 31 грудня 2017 року
       Рівень 1Рівень 2Рівень 3Всього

       Фінансові зобов’язання 
       Фінансові зобов’язання, утримувані за амортизованою вартістю:

Інші довгострокові фінансові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
 зобов’язаннями (Прим. 14)       1 803 397 1 803 397

 Всього       1 803 397 1 803 397
 29.Події після звітного періоду

Подій після звітнотго періоду, які мають вплив на дану фінансову звітність не відбувалося.

д/н

д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт

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

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

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги"

33306921

вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, 01001, Україна

1

2

3

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

30.06.2016, 06095

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.20186

Думка аудитора7 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н

8

Номер та дата договору на проведення аудиту ATTEST-2019-00018, 06.02.20199

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.11.2018-15.03.201910

Дата аудиторського звіту 15.03.201911

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

815964,0012

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

35164

Текст аудиторського звіту13

Звіт незалежного аудитора
Акціонерам ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» 
(«Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
 вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки.
Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень, включно з оціненими 
ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось під 
час нашого аудиту, наведено в цьому контексті.
Ми виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту, 
в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу 
оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі 
процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої 
аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.
Ключове питання аудиту
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Зменшення корисності основних засобів

Основною діяльністю Компанії є виробництво цементу, що здійснюється на двох заводах у Миколаївській та 
Рівненській областях України. З огляду на умови операційного середовища в Україні, управлінський персонал провів 
річну перевірку на зменшення корисності основних засобів, балансова вартість яких станом на 31 грудня 2018 року 
становить 1 059 677 тис. грн. За результатами перевірки Компанія не визнавала збитку від зменшення корисності. 
Враховуючи суттєвість балансової вартості основних засобів, що формують близько 43% загальної вартості активів 
станом на 31 грудня 2018 року, а також судження, застосовувані при оцінці суми очікуваного відшкодування, ми 
визначили це питання важливим для нашого аудиту. Дана перевірка вимагає здійснення управлінським персоналом 
припущень щодо майбутніх грошових потоків. Такі припущення включають очікувані зміни у реалізації продукції і 

 дохідності та загальних ринкових і економічних умовах, які розкрито у Примітці 2.2 до фінансової звітності.Як 
відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту

Ми, серед інших процедур, оцінили припущення та методології, які застосовувала Компанія. Ми також залучали 
нашого експерта з оцінки для виконання наших процедур щодо цього питання. Особливу увагу ми приділили аналізу 
припущень, зроблених управлінським персоналом, що стосуються темпів зростання виручки від реалізації продукції, 
змінам цін на сировину та газ, періоду передбачуваного відновлення економіки, можливості продовжувати 
покращення показників робочого капіталу та ставки дисконтування. Крім того, ми зосередили увагу на аналізі 
достатності розкриття у фінансовій звітності інформації щодо перевірки на зменшення корисності.
Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів Компанії за 2018 рік 
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління за 2018 рік, але не включає фінансову 
звітність та наш звіт аудитора щодо неї, який ми отримали до дати цього звіту аудитора, та в Річній інформації 
емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне управління), яка, як очікується, буде доступною нам після
 цієї дати. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким 
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при
 цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 
Якщо, на основі проведеної нами роботи щодо іншої інформації отриманої до дати цього звіту аудитора, ми доходимо
 висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Після того як ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне 
управління) та якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це Наглядову 
Раду.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової Ради за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити
 діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
 розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю Компанії;

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
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 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, 
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність  Компанії 
продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або 
умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також 
те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного 
подання.
Ми повідомляємо Наглядовій Раді разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення 
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, 
виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовій Раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
 незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій Раді ми визначили ті, що були найбільш 
значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора ми надаємо також інформацію 
відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII 
(«Закон № 2258-VIII»):
Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень
18 червня 2014 року нас було вперше призначено Наглядовою радою в якості незалежних аудиторів для проведення 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії. Наше призначення періодично поновлюється Наглядовою радою.
 Загальна тривалість безперервного виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Компанії 
становить 5 років.
Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Наглядової Ради
Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для Наглядової Ради 
Компанії, який ми випустили 14 березня 2019 року відповідно до вимог ст. 35 Закону № 2258-VIII.
Надання неаудиторських послуг
Ми заявляємо, що неаудиторські послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 Закону № 2258-VIII, нами не 
надавались. Також, ми не надавали Компанії жодних неаудиторських послуг, окрім тих, що розкриті в фінансовій 
звітності або в Звіті про управління. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора,
є Олександр Свістіч.

Олександр Свістіч
Партнер
Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

м. Київ, Україна
15 березня 2019 р.

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України. 
Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.

д/н
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.  
Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.
Звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 
господарської діяльності і стан емітента.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна»  продовжувати свою
 діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 
Виконавчий орган підприємства  на чолі з головою правління та головний бухгалтер 
відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за 
складання фінансової звітності.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасників

 фондового ринку

Вид інформації

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

1 2 3
16.01.2018 19.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.01.2018 18.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.01.2018 17.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.01.2018 18.01.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства

19.12.2018 20.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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