
Титульний аркуш

Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване управлiння 
"Трансгiдромеханiзацiя"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Лепiкаш Олександр Юрiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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              рік2020
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

01385930
вулиця Електрикiв, буд. 16, м. Київ, 04071

(044) 353-36-92, (044) 353-36-91
Transgidro@i.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30.04.2021

№ 30/04

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

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://transgidro.com.ua

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(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 наглядової ради емітента, 29.04.2021, 
Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу. X

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

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

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, X
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

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

Xінформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

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

X

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

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

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

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

X

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

Рiчна iнформацiя ПрАТ "СУ "Трансгідромеханізація" за звiтний перiод складена та розкрита вiдповiдно
до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiвi, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 
3 грудня 2013 року № 2826, iз змiнами та доповненнями (далi - Положення) шляхом, передбаченим ст. 39 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi роздiли:

п. 2 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - не заповнювалася, оскільки у 
Товариства в 2020 році відсутні ліцензії та дозволи
п. 3 "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - в звiтному роцi емiтент не брав участi у створеннi 
iнших юридичних осiб.
п. 4 "Інформація щодо корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня, оскiльки 
Емiтент не вводив посаду i не призначав корпоративного секретаря.

п. 5 "Інформація про рейтингове агентство"- в звiтному роцi емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

п. 6 "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента"- фiлiалiв або 
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
п. 8 "Штрафні санкції щодо емітента"- Протягом 2020 р. у емітента відсутні штрафні санкції.

п. 10.2)"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення" -посадовi особи ПрАТ "СУ "Трансгідромеханізація" не звiльнялись протягом 2020 року, 
винагороди та компенсацiї не виплачувались.
п. 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій"- за звiтний перiод змiн не було.

п. 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"- за звiтний перiод змiн не було.
п.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 
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пакета акцій"- за звiтний перiод змiн не було.
п. 17.2) "Інформація про облігації емітента"- за звiтний перiод емiтент не випускав облiгацiй.

п. 17.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв 
емiтента не реєструвалося.

п. 17.4) "Інформація про похідні цінні папери емітента"- за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв 
емiтента не реєструвалося.
п. 17.5) "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів"- борговi цiннi папери не випускались

п. 17.6) "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звiтний перiод 
придбання власних акцiй не вiдбувалося.
п. 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)" - звiт про стан об'єктiв 
нерухомостi не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

п. 19 "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у 
власності працівникв емітента відсутні інші цінні папери.
п. 20 "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента" - емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав. Працiвники пiдприємства
 акцiями емiтента не володiють.
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" - обмежень щодо обiгу 
цiнних паперiв емiтента не має. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших 
власникiв Статутом емiтента не передбачено.
п. 24.4) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емiтент не заповнював, тому 
що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
п. 24.5) "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емiтент не заповнював, тому що не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

п. 25 "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" -рiшення 
такого змiсту товариством не розглядались i не приймались.
п. 26 "Інформація вчинення значних правочинів" - рiшення щодо таких правочинiв в звiтному роцi не приймались, 
правочини не укладались.
п. 27 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" -  не заповнюється, тому що 
вимоги щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного 
акцiонерного товариства згiдно до «Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», 
затверджених Рiшенням НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.

28. "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість" -   не заповнюється, тому що вимоги щодо розкриття Інформація про 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 
створює заінтересованість не застосовуються до приватного акцiонерного товариства згiдно до «Змiн до Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених Рiшенням НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.
п. 29 "Річна фінансова звітність" - Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється, тому що 
емiтентом обраний спосiб складання звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом з обранням вiдповiдної 
форми звiтностi.

п. 31 "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
 паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не розкривається тому, що Товариство не є поручителем 
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

п. 33 "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, 
яка наявна в емітента" - за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами 
(учасниками) емiтента немає.

п. 34 " Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 
контроль над емітентом" - Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом немає.
п. 35 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 
періоду" - протягом звiтнього перiоду вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери 
не виникали.

п. 36 "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

п. 37 "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" - Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, 
тому вiдсутня Iнформацiя по пiдпунктам 1-5 пункту 37 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 
покриття".

п. 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 
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покриття" - не заповнюється, тому що Товариство не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за 
якими забезпечено iпотеками.
п. 39 "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - у Товариства немає iпотечних сертифiкатiв, тому інфрмація 
не заповнюється.
п. 40 "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - не заповнюється, відсутні реєстри іпотечних активів.
п. 41 "Основні відомості про ФОН" -  у Товариства немає сертифiкатiв ФОН, тому не заповнюється: основнi 
вiдомостi                   про ФОН.
п. 42 "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - Товариство не випускало сертифікати ФОН.
п. 43 "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - у Товариства немає сертифiкатiв ФОН, тому не 
заповнюється інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
п. 44 "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - у Товариства немає сертифiкатiв ФОН, тому не заповнюється 
розрахунок вартості чистих активів ФОН.
п. 45 "Правила ФОН" - у Товариства немає сертифiкатiв ФОН, тому не заповнюються правила ФОН.
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Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване управлiння 
"Трансгiдромеханiзацiя"

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

351005

-

-

3) IBAN

6) IBAN

UA613510050000026001659131500

д/н

42.91

49.41

43.99

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Будівництво водних споруд

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Вантажний автомобільний транспорт

4. Територія (область) м. Київ

ПрАТ "СУ "Трансгідромеханізація"

12.06.1996

1230210,00

2. Скорочене
найменування (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

 38. Середня кількість працівників (осіб)
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Позовні вимогиНомер 
справи

Найменування
 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан розгляду
 справи

1 72 3 4 5 6 8

1 Провадження у справі про 
банкрутство ПАТ 
"Гідромеханізація", має 
кредиторську заборгованість у 
сумі 2 374 404 грн. 04 коп. і 
неспроможне її погасити. 
08.02.2021р. Винесено ухвалу  
про затвердження плану 
санації.

910/2697
2/14

Господарсь-
кий суд м. 
Києва

Державна 
податкова 
інспекція у 
Подільськом
у районі 
Головного 
управління 
Державної 
фіскальної 
служби у м. 
Києві

ПАТ 
"Гідромехан
ізація"

ПрАТ "СУ 
"Трансгідро
механізація"

Припинено 
ліквідаційну 
процедуру 
ПАТ 
"Гідромеханіз
ація", введено
процедуру 
плану санації 
та 
затверджено 
план санації

Опис: Судовi справи вiдкритi у вiдношеннi ПАТ «Гiдромеханiзацiя», щодо якого облiковується дебiторська 
заборгованiсть в сумi 288,6 тис. грн., було вiдкрито провадження про банкрутство. Припинено ліквідаційну 
процедуру. Кредитор у станi санації. Генеральний директор виступає учасником судових процесiв чи процедур 
врегулювання спору.
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18. Опис бізнесу

Наказом №115 вiд 01.06.1946 Всесоюзної контори "Гiдромеханiзацiя" МЗС СРСР в м.Києвi був створений 
участок №2 для виконання гiдромеханiзованих робiт. Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про 
затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у ВАТ вiд 07.12.1992 
№686 та наказу Регiонального вiддiлення фонду Державного майна України по м. Києву вiд 14.05.1996 р. 
№796 Державне орендне пiдприємство "Спецiалiзоване управлiння - 477 "Трансгiдромеханiзацiя" 
переiменоване у ВАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя". Вiдкрите акцiонерне товариство було перереєстроване
Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 105 
0001 018645. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/12 вiд 7 вересня 
2012 року) ВАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство 
«Спецiалiзоване управлiння «Трансгiдромеханiзацiя» на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» про приведення дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього закону. ПАТ 
"СУ "Трансгiдромеханiзацiя" було перереєстроване Подiльською районною у мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 120 0000 018645. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2017 року) ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» 
перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване управлiння «Трансгiдромеханiзацiя». 
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалося. Пiдприємство 
виступає єдиним майновим комплексом, органами управлiння, якого є Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства, Наглядова рада, Виконавчий орган – Генеральний директор. Органами контролю за 
дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має. 
Протягом 2020  року змiни не вiдбувались.

Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного 
перiоду.

Бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i 
доповненнями, положень МСФЗ,  iнших правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку 
та звiтностi. Вiдповiдно до чинного законодавства України з 2012 року Товариство складало фiнансову 
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ,
Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., Товариство обрало датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. 
Облiкова полiтика Товариства визначена в Положеннi про облiкову полiтику, затвердженому наказом по 
Товариству i розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються Товариством 
при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки 
об'єктiв облiку, визначення, а також деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Облiк 
наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi 
засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ. Амортизацiю основних засобiв Пiдприємство нараховує iз 
застосуванням прямолiнiйного методу та прискореного зменшення залишкової вартостi основних засобiв, 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) становить 3 особи. 
Осiби, якi виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру в кількості 
2 осіб. Загальні виплати на оплату праці становить: 452,0 тис.грн., з них фонд оплати праці 
середньооблікової чисельністі штатних працівників складає 352 тис. грн., винагорода за договорами 
цивільно-правового характеру складає 100 тис. грн. Факти змiни виплати оплати працi, його збiльшення 
або зменшення вiдносно попереднього року: вiдносно 2019 року фонд оплати працi у Товариства 
зменшився на 107,0 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента шляхом самовдосконалення вмiнь i навичок працiвникiв.

Інформація про чисельність працівників

ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 
пiдприємствами, установами.
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який дiяв на протязi 2020 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної 
вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий 
коефiцiєнт не застосовувався. Переоцiнка основних засобiв у 2020 роцi в Товариствi не проводилась. 
Оцiнка вартостi запасiв проводиться по методу ФIФО.Дебiторська заборгованiсть ПрАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя» облiковується згiдно з положеннями МСБО, в тому числi згiдно положень МСБО
№ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».Облiк зобов’язань проводиться згiдно з положеннями 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств 
на загальних пiдставах.Вiдповiдно до положень роздiлу III «Податок на прибуток пiдприємств» 
Податкового Кодексу України платник податкiв має право за методикою, затвердженою центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики,вести облiк 
тимчасових та постiйних податкових рiзниць та використовувати данi такого облiку для складання 
декларацiї з податку на прибуток. ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» має свiй рiчний бухгалтерський 
дохiд за останнiй звiтний рiк менше 40 млн. грн., то об’єкт оподаткування з податку на прибуток можна 
визначати без коригування бухгалтерського прибутку до оподаткування на податковi рiзницi (крiм 
вiд’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових рокiв). Про це нам говорить п.п. 134.1.1 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема підвищено вартісний критерій річного доходу для 
незастосування різниць з 20 до 40 млн грн (зміни набули чинності 23.05.2020 р.). ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» повiдомила про таке рiшення в звiтностi, яку подають за перший рiк у такiй 
сукупностi рокiв. Першим таким роком став 2015 рiк. I в декларацiї за 2015 р. ПАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» зазначило про своє рiшення – вести облiк без податкових рiзниць. Відповідно 
підприємство з 2015 по 2020 рік веде облік без податкових різниць. Собiвартiсть послуг включає в себе 
витрати на їх виконання. Витрати пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, що не включаються до собiвартостi 
реалiзованих послуг, вважаються витратами перiоду i вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.

Предметом дiяльностi Товариства є виконання гiдротехнiчних робiт (землянi роботи, будiвництво водних 
споруд, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж 
iнженерних i транспортних мереж, зведення несучих i огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, 
насипних грунтових конструкцiй, земляяних гребель, дамб, насипiв, гiдронамиву територiї пiд забудову, 
будiвельного водозниження, улаштування майданчикових дренажiв). Протягом 2020 року спостерiгалося 
суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi у зв’язку із подальшим веденням вiйськових дiї на 
сходi України та розривом мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим; низьким зовнiшнiм 
попитом унаслiдок гальмування економiчного зростання країн – основних будівельних партнерiв; 
погiршенням фiнансових результатiв пiдприємств, звуженням кредитної активностi, скороченням 
державного фiнансування та високим рiвнем невизначеностi. З грудня 2019 року розпочалося глобальне 
розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економічне становище як України, так і на ПрАТ 
«СУ «Трансгідромеханізація». Значна кількість підприємств в країні вимушені припиняти або обмежувати
 свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються
для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні 
дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність 
товариства, у тому числі і ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». Фінансова система в країні на дату 
підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики. 
Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки 
цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності 
оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати 
діяльності ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» в майбутніх періодах. В 2020 роцi будівельна галузь 
України, як i iншi галузi української економiки, суттєво постраждали внаслiдок полiтичної нестабiльностi 
та падiння економiки. У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу 
замовлень. Данi роботи переважно є сезоними та можуть проводитись з червня по листопад звiтнього 
року. Основними ринками збуту є виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та 
проведення водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї. Основна господарська 
дiяльнiсть Товариства здiйснюється на територiї України. Ринки, що розвиваються, такi як Україна, бiльш,
нiж розвинутi ринки, схильнi до рiзноманiтних ризикiв,  включаючи економiчнi, полiтичнi, соцiальні,
правовi та законодавчi ризики. Як уже траплялося у минулому, iснуючi чи потенцiйнi фiнансовi проблеми 
або збiльшення потенцiйних ризикiв, пов’язаних з iнвестицiями у економiки, що розвиваються, можуть 
негативно впливати на iнвестицiйний клiмат в Українi та українську економiку в цiлому. Основними 
ризиками є спад будiвельних робiт в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид дiяльностi. З 
метою зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту , в тому числi розширення виробництва, 
Товариство звертається до потенцiйних замовникiв з вiдповiдними пропозицiцями та участi вiдповiдних 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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тендерах. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi особи –резиденти. Продукцiя (виконання робiт) є 
сезонною i не може виконуватись в зимовий перiод та в деяких випадках в перiод нересту риби. 
Товариство здiйснює помiрковану закупiвлю сировини та матерiалiв. Основними конкурентами емiтента є:
 ТОВ "Гiдронамив-Україна", ТОВ "НПП "АксонЕко",  ТОВ "Гiдробудiвельник",  ДП "Укрводшлях".

Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, протягом 2016-2020 роках Товариство здiйснило 
списання активiв основних засобiв на суму 29,0 тис. грн. Протягом 2016-2020 року були вiдчуженi активи, 
якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Вiдчуження активiв здiйснювалося у 
2016-2020 р. на загальну суму 467,0 тис. грн. Також протягом 2016-2020 року було придбано основні 
засоби, автотранспорт та спецтехніку на загальну суму 409,0 тис. грн. Пiдприємством не заплановано 
значних iнвестицiй або значного придбання активiв у майбутньому.

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно 
до МСБ0 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, 
очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається 
залежно вiд класу бiльше 20000 грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в 
оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного 
визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i 
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Основнi засоби, що числяться на балансi товариства 
використовуються за призначенням. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Протягом 
2020 року Товариство не орендувало технiку. В звiтному перiодi правочини з основними засобами, 
пов'язанi з придбанням склали 8 тис. грн. Основні засоби утримувані для продажу складають 17 тис. грн. 
Значнi правочини, тобто правочини (крiм правочинiв з розмiщення товариством власних акцiй), учиненi 
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше 
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, здiйсненi вiдповiдно
 до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту товариства. 
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Обмежень щодо використання 
основних засобiв немає.Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства 
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби залишковою 
вартiстю становлять 251 тис. грн., накопичена амортизацiя визначена в розмiрi 1136 тис. грн.Ступiнь зносу
на кiнець року складає 81,9 %. Екологiчних питань, якi могли би негативно вiдбитися на використаннi 
основних засобiв не виявлено.  Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного 
переозброєння, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, робіт та послуг.

Основною проблемою, що стримує зростання обсягiв надання послуг є низька платоспроможнiсть 
окремих замовникiв,  сезоннiсть робiт, не виконання зобов'язань замовниками та вплив пандемії COVID-
19. З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на
економічне становище як України, так і на ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». Значна кількість 
підприємств в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений час. Заходи, 
що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, 
соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну 
діяльність товариства. Закони та нормативно-правовi акти, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємств в 
Українi зазнають стрiмких змiн. Також негативно впливає на розвиток будiвельної галузi податкове, 
валютне та митне законодавство в Українi, яке допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. З 28 грудня
2014 року Верховна Рада України внесла змiни в Податковий кодекс. Змiни в Податковий кодекс набули 
чинностi 1 сiчня 2015 року, в тому числi роздiл, що стосується податку на прибуток пiдприємств, набув 
чинностi з 1 сiчня 2015 року та дiє по теперiшнiй час iз змiнами та доповненнями. Однiєю з основних змiн,
передбачених Податковим кодексом, є введення нових пiдходiв до визначення доходiв i витрат, якi зараз 
стали ближче до правил бухгалтерського облiку, якi також застосовуються в 2020 роцi. Подальший 
економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та 
монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та 
полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на будiвельну 
галузь, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 
Товариства. Також iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є  постiйне 
зростання цiн на енерго-, водо- i теплоносiї, що свiдчить про велику ступiнь залежностi вiд законодавчих 
та економiчних обмежень та iн.

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
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Додаткового залучення коштiв не передбачається. Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за 
рахунок власних оборотних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам 
пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають за рахунок 
укладення договорiв на виконання значного обсягу робiт i отримання вiдповiдних коштiв, вiдмови
вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики, скорочення довгострокових та поточних зобов'язань 
Товариства. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання 
необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, технiчне переоснащення; 
пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. Цi пропозицiї 
допоможуть пiдприємству залучити додаткову групу споживачiв, зайняти новi сегменти ринку, пiдвищити
 технологiчний рiвень, створити достатнiй фiнансовий потенцiал для впровадження нових проектiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Договорнi вiдносини, згiдно укладених договорiв протягом 2020 року, були виконанi на кiнець звiтного 
перiоду у загальному, в повному обсязi, окрiм в частинi повного розрахунку замовникiв за послуги 
суборенди нежитлового приміщення  ТОВ "Ейвері Гранд" на загальну суму -4,5 тис. грн.

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

У звiтному роцi Емiтент не проводив самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб 
проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку нерухомостi та будiвництва, а також здiйснював 
монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв на всеукраїнському та регiональних ринках.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звiтному 2020 роцi ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" працювало без припинення дiяльностi з 
урахуванням сезонностi робiт, накладання арешту на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох
рокiв, справи щодо банкрутства Товариства не порушувалися, дiї по економiчному оздоровленню 
(сануванню) не здiйснювалися. В звiтному роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Iншої 
iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
емiтента немає.

Інша інформація

Можливе розширення кола нових замовникiв та збiльшення обсягiв робiт та послуг. Основними ризиками 
є спад будiвельних робiт в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид дiяльностi. З метою 
зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту, в тому числi розширення виробництва, Товариством 
заплановано безпосереднє звернення до потенцiйних замовникiв з вiдповiдними пропозицiями та участi у 
вiдповiдних тендерах.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

© SMA 013859302020 р. 
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Наглядова рада Голова наглядової ради та член 
наглядової ради

Голова Наглядової ради Савенко Н. М., 
представник акцiонера ТОВ "Правочин", 
Член Наглядової ради Черниш В. С.,    
представник                         акцiонера ТОВ "Правочин".

Ревiзiйної комiсiя Голова ревiзiйної комiсiї та член 
ревiзiйної комiсiї

Голова ревiзiйної комiсiї - ТОВ "ЕКСIМ-
КОНСАЛТИНГ ДВА", код ЄДРПОУ 34486465, 
мiсцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька. буд. 10.;  
Член Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "Правочин", код 
ЄДРПОУ 31815844, мiсцезнаходження: 04071,   
м. Київ, вул. Електрикiв, 16, згiдно рiшення 
протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 25.04.2017 року, акцiонер - 
юридична особа.

© SMA 013859302020 р. 
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Виконавчий орган Генеральний директор Генеральний директор - Лепiкаш Олександр 
Юрiйович.

© SMA 013859302020 р. 
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1987 13 ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя", 

01385930, Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування

Опис:  Призначений на посаду генерального директора за рiшенням протоколу Наглядової ради вiд 11.10.2016 року, приступив до виконнання своїх обов'язкiв з 11.10.2016 р. 
Повноваження та обов'язки генерального директора:  здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової 
ради та звiтує перед ними; органiзує роботу щодо оперативного управлiння справами емiтента; без довiреностi, у межах своєї компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi емiтента; 
представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, установах та пiдприємствах, як на Українi, так i за кордоном; укладає угоди (контракти); затверджує органiзацiйно-розпорядчу та 
виробничо-господарську структуру емiтента; затверджує правила внутрiшнього розпорядку та iншi внутрiшнi положення; видає накази, розпорядження i iнструкцiї, пов'язанi з 
оперативною дiяльнiстю емiтента та обов'язковi для виконання усiм його персоналом; затверджує штатний розклад; в межах своїх повноважень приймає на роботу i звiльняє з 
роботи           працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення, дисциплiнарнi i матерiальнi стягнення тощо; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї безперервної 
поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi, конкурентноспроможностi та фiнансово-економiчної стабiльностi, а також забезпечення прав акцiонерiв i 
соцiальних гарантiй персоналу. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку 
їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї 
Загальних зборiв чи Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. Обгрунтування змiн в персональному складi: змiн на посадi в звiтному перiодi не 
було. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Непогашеної судимостi у посадової осiби емiтента за посадовi та корисливi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: слюсар-електрик ТОВ "Волочиськ-агро"; електроментер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування ТОВ "Волочиськ-агро" , електромонтажник силових мереж та електроустаткування ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя". З 11.10.2016 р. обiймає посаду 
генерального директора ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя"

Вища, Нацiональний 
унiверситет харчових 
технологiй

Лепiкаш Олександр 
Юрiйович

Генеральний директор1 22.10.2016, До 
переобрання
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2 3 4 6 751 8
1977 19 ЗАТ "Страхова компанiя "Догмат 

Страхування", 33500593,  фiнансовий 
директор

Опис:  Призначена на посаду головного бухгалтера з 01.07.2011 р. згiдно наказу №17-к вiд 01.07.2011 р. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься 
органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних 
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i 
технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагати вiд пiдроздiлiв, служб 
та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського 
облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 
iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис 
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадової особи є комерцiйною таємницею. Обгрунтування змiн в персональному складi: змiн на посадi в звiтному перiодi не було. Посадова особа не дала згоду на розкриття 
паспортних даних. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Непогашеної судимостi у посадової осiби емiтента за посадовi та корисливi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх пяти рокiв: головний бухгалтер ЗАТ "Догмат Україна", фiнансовий директор ЗАТ "Страхова компанiя "Догмат Страхування". З 01.07.2011 р. обiймає посаду 
головного бухгалтера ПрАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища, Нацiональний 
унiверситет харчових 
технологiй

Семенюк Лiлiя 
Миколаївна

Головний бухгалтер2 01.07.2011, До 
переобрання

1980 13 ТОВ "Ексiм-капiтал", 34003769, директор

Опис:  Призначено на посаду Члена Наглядової ради, представником акцiонера ТОВ "Правочин" за рiшенням протоколу Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року. Згiдно 
протоколу Наглядової ради вiд 25.04.2017 р., прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради -Савенко Н. М. Приступила до виконнання своїх обов'язкiв з 25.04.2017 р.  
Повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, забезпечує стiйкий фiнансовий розвиток 
пiдприємства; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, 
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття                    рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання реєстрацiйної комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради  у 
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; та iнше. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. 
винагороду в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: юрисконсульт АК "Стен та партнери", ЮФ "РИМ", юрист в юридичнiй фiрмi 
"Амстердам", директор ТОВ "Ексiм-капiтал".

Вища, Київський 
мiжнародний унiверситет

Савенко Наталiя 
Михайлiвна, представник 
акцiонера ТОВ 
"Правочин"

Голова Наглядової ради3 25.04.2017, До 
переобрання
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2 3 4 6 751 8
1971 14 ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя", 01385930, 

Генеральний директор

Опис:  Обрано Членом Наглядової ради згiдно рiшення протоколу Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017 року, акцiонер - юридична особа, яка обрана до 
складу Наглядової ради, призначає особу, яка представляє її iнтереси у роботi Наглядової ради Товариства. Представник юридичної особи, яка обрана до складу Наглядової ради 
Товариства, дiє на пiдставi довiреностi. Представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки: здiйснює 
захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, забезпечує стiйкий фiнансовий розвиток пiдприємства; затверджує в межах своєї 
компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 
та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових 
загальних зборiв у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання реєстрацiйної комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, приєднання, подiлу, 
видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  та iнше. Винагороду посадова 
особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних 
даних. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти 
рокiв: директор Днiпропетровського фiлiалу ПАТ "Гiдромеханiзацiя"; генеральний директор ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя".

Вища, Академiя внутрiшнiх 
справ, м. Київ

Черниш Валерiй 
Сергiйович, представник 
акцiонера ТОВ 
"Правочин"

Член Наглядової ради4 25.04.2017, До 
переобрання

0 0 д/н, 34486465, д/н

Опис:  Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017 року (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька. буд. 10) акцiонер 
- юридична особа. 25.04.2017 року прийнято рiшення, згiдно протоколу ревiзiйної комiсiї, про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЕКСIМ-КОНСАЛТИНГ ДВА", код ЄДРПОУ
34486465, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька. буд. 10. Пiдстава для призначення – рiшення ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки: проведення перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства; Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання 
позачергових Загальних зборiв та здiйснювати обговорення питань Порядку денного з правом дорадчого голосу; приймати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого 
органу у випадках, передбачених Законом та внутрiшнiми положенням. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi.Частка, якою володiє в 
статутному капiталi Товариства - 22,999995%.  Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання.

д/нТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
"ЕКСIМ-КОНСАЛТИНГ 
ДВА"

Голова Ревізійної комісії5 25.04.2017, До 
переобрання
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2 3 4 6 751 8
0 0 д/н, 31815844, д/н

Опис:  Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства - ТОВ "Правочин", мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 16, згiдно рiшення протоколу Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017 року, акцiонер - юридична особа. Повноваження та обов'язки: проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Ревiзiйна 
комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв та здiйснювати 
обговорення питань Порядку денного з правом дорадчого голосу; приймати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом та 
внутрiшнiми положенням. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 22,963559%. 
Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання.

д/нТОВ "Правочин"Член Ревізійної комісії6 25.04.2017, До 
переобрання
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Прізвище, ім’я, по батькові 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

2 3 4 5 61
ТОВ "ЕКСIМ-КОНСАЛТИНГ 
ДВА"

1131793 22,999995 1131793 0Голова Ревізійної 
комісії

ТОВ "Правочин" 1130000 22,963559 1130000 0Член Ревізійної 
комісії

Черниш Валерiй Сергiйович, 
представник акцiонера ТОВ 
"Правочин"

0 0 0 0Член Наглядової ради

Савенко Наталiя Михайлiвна, 
представник акцiонера ТОВ 
"Правочин"

0 0 0 0Голова Наглядової 
ради

Семенюк Лiлiя Миколаївна 0 0 0 0Головний бухгалтер

Лепiкаш Олександр Юрiйович 0 0 0 0Генеральний 
директор
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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)

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЕКСIМ-
КОНСАЛТИНГ ДВА"

34486465 вул. Дорогожицька, буд. 10, м. Київ, 
Шевченкiвський р-н, 04112, УКРАЇНА

22,999995

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Правочин"

31815844 вул. Електрикiв, буд. 16, м. Київ,, 
Подiльський р-н., 04071, УКРАЇНА

22,963559

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ДЮК-А"

24591678 вул. Герцена, 18/20, оф. 72, м. Київ, 
Шевченківський р-н., 04050, Україна

0,00002

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Інші особи (500 чоловік) 30,036418

Стеценко Михайло Федорович 24,000008

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в
установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою 
господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та 
виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби 
юридичних осіб і населення в продукції (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями і 
якістю.Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою 
поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і 
підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння 
своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив 
свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних 
управлінських рішень. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку 
Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, 
підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану та збiльшення 
замовлень вiд суб’єктiв господарської дiяльностi. В перспективi пiдприємство планує продовжувати 
здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Також в найближчі роки Товариство планує 
збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру  надаваних послуг, проведення рекламних 
компаній з метою нових клієнтів, ефективне i раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з 
метою отримання прибутку, а також пошук інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, 
загальноекономічні негативні тенденції в країні.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

• Oпис діяльності підприємства: Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління
Трансгідромеханізація» (далі за текстом — Товариство) було перейменоване з Публічного акціонерного 
товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Назва - Публічне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» 
виникла внаслідок зміни типу та назви товариства. Наказом №115 вiд 01.06.1946 Всесоюзної контори 
«Гiдромеханiзацiя» МЗС СРСР в м. Києвi був створений участок №2 для виконання гiдромеханiзованих 
робiт. Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження порядку перетворення в процесi 
приватизацiї державних пiдприємств» у ВАТ вiд 07.12.1992 №686 та наказу Регiонального вiддiлення 
фонду Державного майна України по м. Києву вiд 14.05.1996 р. №796 Державне орендне пiдприємство 
«Спецiалiзоване управлiння - 477 «Трансгiдромеханiзацiя» переiменоване у ВАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя». Вiдкрите акцiонерне товариство було перереєстроване Голосiївською районною 
у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 105 0001 018645. Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/12 вiд 7 вересня 2012 року) ВАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя» перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване управлiння 
«Трансгiдромеханiзацiя» на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» про 
приведення дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього закону. ПАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя» було перереєстроване Подiльською районною у мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 120 0000 018645. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квітня 2017 року) ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» 
перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване управлiння «Трансгiдромеханiзацiя». 
Пiдприємство виступає єдиним майновим комплексом, органами управлiння, якого є Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства, Наглядова рада, Виконавчий орган – Генеральний директор. Органами контролю 
за дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має.
Протягом 2020 року злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення не вiдбувалось. Акціонерами 
Товариства с юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на 
акції Товариства i мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України. Метою 
діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства. Для реалізації 
своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності: - Будівництво водних споруд (основний); - 
Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; - 
Знесення; - Підготовчі роботи на будівельному майданчику; - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і.
 у.; - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; - Надання в оренду будівельних 
машин і устаткування;- Надання в оренду водних транспортних засобів; - Вантажний автомобільний 

2. Інформація про розвиток емітента
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транспорт; - Надання послуг перевезення речей (переїзду); - Транспортне оброблення вантажів; - Інша 
допоміжна діяльність у сфері транспорту; - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна; - Діяльність у сфері права; - Консультування з питань комерційної діяльності й 
керування; - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;- Надання в оренду 
автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Товариство має право здійснювати будь-які інші види 
діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.  
Результати діяльності:У Приватному акціонерному товаристві «Спеціалізоване управління «Трансгідро-
механізація» станом на 31 грудня 2020 р. рахуються необоротні активи у розмірі 656 тис. грн., запаси у 
розмірі 59 тис. грн., дебіторська заборгованість у розмірі 1294 тис. грн., гроші та їх еквіваленти 70 тис. 
грн., поточні зобов’язання і забезпечення у розмірі 1297 тис. грн. Основні засоби, первісна вартість яких 
становить 1387 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2020 р. становить 1136 
тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 251 тис. грн. На балансі 
підприємства станом на 31 грудня 2020 р. рахуються нематеріальні активи, первісна вартість яких 
становить 12 тис. грн., накопичена амортизація 9 тис. грн., та залишкова вартість складає 3 тис. грн. 
Чистий збиток ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» за результатами 2020 року становить 661 тис. грн. За 
звітний період чистий дохід від реалізації послуг склав 487 тис. грн. Собівартість реалізованих послуг в 
абсолютному вираженні зменшилася на 67%, або 389 тис. грн, проти 2019 року. Зменшення зумовлене 
зменшенням обсягом робіт (послуг). Протягом звітного року розвиток  Товариства, здебільшого, полягав у
впровадженні до роботи спецтехніки на об’єктах замовника та сучасних методів організації праці у 
Товаристві. Насамперед у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, 
праці та управління. Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної 
техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно 
функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв’язки. 
Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі.
Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та 
злагодженої взаємодії пов’язаних підрозділів господарського процесу. Заходи, здійснені для розвитку 
Товариства у напрямі наукової організація управління, насамперед, полягали у запровадженні системи 
технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на 
матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого 
морально-технологічного та економічного ефекту. Предметом діяльності Товариства є виконання 
гiдротехнiчних робiт (землянi роботи, будiвництво водних споруд, зведення несучих та огороджуючих 
конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж, зведення 
несучих i огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, насипних грунтових конструкцiй, земляних 
гребель, дамб, насипiв, гiдронамиву територiї пiд забудову, будiвельного водозниження, улаштування 
майданчикових дренажiв та інше). Також надання послуг вантажним автомобільним транспортом та інші 
спеціалізовані будівельні роботи. Протягом 2020 року спостерігалося суттєве погіршення економічної 
ситуації в Україна у зв’язку із подальшим веденням військових дії на Сходу України та розривом 
мiжрегiональних зв’язків унаслідок анексії АР Крим; низьким зовнішнім попитом унаслідок гальмування 
економічного зростання країн – основних будівельних партнерів; погіршенням фінансових результатів 
підприємств, звуженням кредитної активності, скороченням державного фінансування та високим рівнем 
невизначеності. В 2020 році будівельна галузь України, як i інші галузі української економіки, суттєво 
постраждали внаслiдок полiтичної нестабiльностi та падiння економiки. У зв'язку з фiнансово-
економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу замовлень. Данi роботи переважно є сезоними та 
можуть проводитись з червня по листопад звiтнього року. Основними ринками збуту є виконання 
iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та проведення водозниження, вiдповiдно основними 
клiєнтами є будiвельнi компанiї. З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, 
яке суттєво вплинуло на економічне становище як України, так і на ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». 
Значна кількість підприємств в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на 
невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування 
поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення 
діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність товариства, у тому числі і 
ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової 
звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики. Тривалість та вплив пандемії 
COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності 
залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, 
тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності ПрАТ 
«СУ «Трансгідромеханізація» в майбутніх періодах. Основна господарська діяльність Товариства 
здійснюється на території України. Ринки, що розвиваються, такі як Україна, більш, ніж розвинуті ринки, 
схильні до різноманітних ризиків,  включаючи економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі 
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ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство проводить виважену політику щодо цінових ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків. Ціновими ризиками для Товариства є: - підвищення закупівельних цін; -  
ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових; - зміни в державному регулюванні 
ціноутворення;- ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;  
підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій. Аналіз Товариством цінових ризиків та їх 
прийняття складається з виявлення цінових ризиків, вибору методу оцінки цінових ризиків, управління 
ціновими ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінових 
ризиків. Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний 
або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла 
на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати 
взяті на себе зобов’язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності 
кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності 
Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, 
кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб’єктів господарської 
діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) 
або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного 
(комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства 
до кредитного ризику. Товариство на кожному своєї етапі господарської діяльності здійснює відповідні 
інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього 
процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику 
ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує свою 
діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику 
ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою 
вартістю. Виходячи з того, що ризик грошового потоку — імовірність зміни величини майбутнього 
грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй 
діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ризики. Як уже траплялося у минулому, існуючі чи потенційні фінансові проблеми або збільшення 
потенційних ризиків, пов’язаних з інвестиціями у економіки, що розвиваються, можуть негативно 
впливати на інвестиційний клімат в Україні та українську економіку в цілому. Закони та нормативно-
правові акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні зазнають стрімких змін. Також негативно 
впливає на розвиток будівельної галузi податкове, валютне та митне законодавство в Українi, яке допускає
рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою 
залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а 
також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може 
передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на будівельну галузь, а також те, який вплив (за наявностi 
такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно 
вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента
Звітного періоду Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов’язань, 
фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів

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

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
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платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати
про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків. Товариство визнає, що здійснює 
діяльність в нестабільному ринковому середовищі, що спричиняє ризик зміни власного капіталу 
Товариства внаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і розмір впливу яких 
заздалегідь визначити з певним ступенем достовірності неможливо. Отже, в ході діяльності Товариства 
його фінансові активи та зобов’язання можуть зазнавати впливу ризиків, як загальних фінансових, так і 
специфічних (галузевих), пов’язаних безпосередньо із професійною діяльністю Товариства.
До загальних фінансових ризиків Товариство відносить кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 
ліквідності.
Кредитний ризик. Це ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик властивий таким фінансовим інструментам як грошові кошти на поточних та депозитних рахунках в
 банку, боргові цінні папери та дебіторська заборгованість. Основним підходом до оцінки кредитного 
ризику в Товаристві є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються інформація 
щодо фінансових показників діяльності та не фінансова інформація щодо контрагента. Станом на звітну 
дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало вищезазначених активів, а також активів, які
 б були прострочені або значно знецінилися. Ринковий ризик. Це ризик того, що справедлива вартість або 
майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 
відсоткових ставок. Цей ризик включає такі види ризику як ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий
ризик. Ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок (крім тих, що спричинені 
відсотковим ризиком чи валютним ризиком), незалежно від того, внаслідок яких чинників вони 
виникають – характерних для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи такими, що 
впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним 
методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Валютний ризик - ризик того, що справедлива 
вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
валютних курсів. Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, що 
номіновані в іноземній валюті. Наразі Товариство не здійснювало та не планує здійснювати інвестування 
коштів в такі фінансові інструменти, отже цей ризик не має значного впливу на активи Товариства. 
Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик виникає у зв’язку з 
володінням фінансовими інструментами, щодо яких існують ринкові відсоткові ставки. Станом на звітну 
дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало активів, які б відповідали вищезазначеним 
характеристикам, отже аналіз чутливості не проводився. Ризик ліквідності. Це ризик того, що суб'єкт 
господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, 
що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює 
контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які 
пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності. Основними категоріями ризику, що пов’язані із професійною
діяльністю Товариства, є:- операційний ризик. Це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i 
технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими
ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик 
включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi. ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» веде основну дiяльнiсть у сферi виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для 
будiвництва та проведення водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї. 
Протягом 2020 року функцiонування цiєї галузi економiки зазнало значних негативних тенденцiй та 
коливань у зв’язку iз наявнiстю полiтичної нестабiльностi, падiнням економiки. Станом на 31 грудня 2020 
року, у зв’язку з полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть 
управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає. Пiд валютним 
ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i капiталу, який виникає 
внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв. Станом на 31 грудня 2020 року кiлькiсть 
валютного ризику низька, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям 
ризику зростає. Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
 виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод,
 прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених 
законiв або правил. На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове 
законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли 
податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого 
рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в 
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майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень. Метою підприємства є
збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом використання умов, що 
надаються постачальниками. Аналогічно політиці управління кредитними ризиками, при управлінні 
ризиком ліквідності дирекція підприємства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні 
та підтриманні ліквідності підприємства та забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування 
очікуваних операційних витрат, погашення фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності 
протягом року. Фінансування підприємства у 2020 році відбувалось за рахунок власних обігових коштів та
 за рахунок отриманих фінансових позик. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб товариства.
Покращення ліквідності можливе наступними засобами: - вирівнювання грошового потоку у галузі 
надходження грошових коштів. Це можливо досягти шляхом урегулювання платіжної дисципліни 
замовників/дебіторів; - покращення системи управління запасами; -зниження зобов’язань; -збільшення 
обсягів замовлень. Протягом 2020 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам 
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi. Ризик 
репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 
несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або регулятивними 
органами. Станом на 31.12.2020 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний. 
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 
неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в 
бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2020 року сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику 
зростає. Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi 
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння 
капiталом та ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i 
систем контролю.

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного 
управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та 
здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами 
стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», 
статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми 
положеннями Товариства.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного 
управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не 
застосовувалася.

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 
б/н

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

25.04.2017

99,99855

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: 25.04.2017 р. було проведено останнi черговi загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства 
за 2020 рiк не проводилися, у з'язку iз вiдсутнiстю коштiв, сезоннiстю робiт Товариства, скороченням обсягу 

X

річні позачергові
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X

Інше (зазначити): д/н

X

X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (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 у 
звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

 Так  Ні

X

 Так  Ні

X

 Так  Ні

 Так  Ні

X

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? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні

X

X

Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: д/н

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

Інше (зазначити): д/н

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

замовлень.
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У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, корпоративне 
управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень 
щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами 
товариства та його учасниками стосовно управлiння ним. Статутом Товариства передбачено створення 
наглядової ради та ревізійної комісії. Наглядова рада та Ревізійна комісія створені та функціонують. До 
складу Наглядової ради Товариства обрано: Голова Наглядової ради Савенко Н. М., представник 
акцiонера ТОВ "Правочин"; Член Наглядової ради Черниш В. С., представник акцiонера ТОВ 
"Правочин". Колегіальний виконавчий орган у Товаристві та комітети не створювалися. Генеральний 
директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною 
діяльністю. На посаду генерального директора обрано Лепікаша Олександра Юрійовича. Генеральний 
директор обирається Наглядовою радою на термін, визначений в рішенні Наглядової ради про його 
обрання, або безстроково. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені 
Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора 
або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який 
обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його 
повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою 
рішення про припинення його повноважень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах 
Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Савенко Наталiя 
Михайлiвна, представник 
акцiонера ТОВ "Правочин"

Призначено на посаду Члена Наглядової ради, 
представником акцiонера ТОВ "Правочин" за рiшенням 
протоколу Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 
року. Згiдно протоколу Наглядової ради вiд 25.04.2017 р., 
прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради 
-Савенко Н. М. Приступила до виконнання своїх 
обов'язкiв з 25.04.2017 р. Повноваження та обов'язки: 
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює 
та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, забезпечує 
стiйкий фiнансовий розвиток пiдприємства; затверджує в 
межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються 
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка 
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення   
про        дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв у 
випадках, встановлених законодавством; прийняття 
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 
акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством 
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання реєстрацiйної 
комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 
Наглядової ради  у разi злиття, приєднання, подiлу, 
видiлу             або перетворення Товариства;прийняття рiшення 
про вчинення значних правочинiв; та iнше.

X
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З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

Інше (зазначити): не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так Ні

д/н

Загальний опис прийнятих на них рішень: За звітний рік, в Товаристві проведено три засідання Наглядової ради, на 
яких розглядались питання:• Про надання згоди на укладання договору про надання поворотної фінансової 
безвідсоткової допомоги. Про уповноваження генерального директора Лепікаша О. Ю. на підписання договору з 
ТОВ       «Ексім-Капітал»;• Про надання згоди на укладання договору про надання поворотної фінансової безвідсоткової 
допомоги. Про уповноваження генерального директора Лепікаша О. Ю. на підписання договору з ТОВ «Ексім-
Консалтинг Два»; • Про надання згоди на укладання договору про надання поворотної фінансової безвідсоткової 
допомоги. Про уповноваження генерального директора Лепікаша О. Ю. на підписання договору з ТОВ «Ексім-
Консалтинг Два»
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Оригінали протоколів засідань Наглядової ради 
надавалися виконавчому органу. Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином 
оформлені протоколами. Протоколи засвідчені підписами членів Наглядової ради. Кожен акціонер Товариства має 
право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової 
ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства. За звітний 
період до Наглядової ради не надходило жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу 
Товариства або наглядової ради.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: відсутній

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

Черниш Валерiй Сергiйович, 
представник акцiонера ТОВ 
"Правочин"

Обрано на посаду Члена Наглядової ради, представником 
акцiонера ТОВ "Правочин" за рiшенням протоколу 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року. 
Приступив до виконнання своїх обов'язкiв з 25.04.2017 
р.Представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перiод 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. 
Повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав 
акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу, забезпечує стiйкий фiнансовий 
розвиток пiдприємства; затверджує в межах своєї 
компетенцiї положення, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку 
денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення 
чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, 
встановлених законодавством; прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття           рiшення про розмiщення Товариством iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання реєстрацiйної 
комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 
Наглядової ради  у разi злиття, приєднання, подiлу, 
видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення 
про вчинення значних правочинiв;

X
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X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

X

X

Інше (зазначити): 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

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

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

Так Ні

X

X

X

Так Ні

X

X

X

X

X

Так Ні

X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний директор - Лепікаш Олександр Юрійович Повноваження та обов'язки генерального директора: здiйснює
оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента; забезпечує 
виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової 
ради та звiтує перед ними; органiзує роботу щодо 
оперативного управлiння справами емiтента; без довiреностi, 
у межах своєї компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi 
емiтента; представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, 
установах та пiдприємствах, як на Українi, так i за кордоном; 
укладає угоди (контракти); затверджує органiзацiйно-
розпорядчу та виробничо-господарську структуру емiтента; 
затверджує правила внутрiшнього розпорядку та iншi 
внутрiшнi положення; видає накази, розпорядження i 
iнструкцiї, пов'язанi з оперативною дiяльнiстю емiтента та 
обов'язковi для виконання усiм його персоналом; затверджує 
штатний розклад; в межах своїх повноважень приймає на 
роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, 
застосовує до них заходи заохочення, дисциплiнарнi i 
матерiальнi стягнення тощо; здiйснює iншi функцiї, 
необхiднi для органiзацiї безперервної поточної дiяльностi 
емiтента та забезпечення його прибутковостi, 
конкурентноспроможностi та фiнансово-економiчної 
стабiльностi, а також забезпечення прав акцiонерiв i 
соцiальних гарантiй персоналу. Визначення перелiку 
вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 
визначення порядку їх використання та охорони. 
Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, 
що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової 
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Виконавчий директор Товариства 
призначається Наглядовою радою Товариства строком до переорання.На протязi звiтного перiоду змiн виконавчого 
органу не вiдбувалось. Основнi питання,якi розглядались у звiтному перiодi: - прийняття рiшення про вчинення 
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - укладання угод (контрактів) необхiднi для 
органiзацiї безперервної поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi, 
конкурентноспроможностi та фiнансово-економiчної стабiльностi.

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

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

Для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й 
ефективного ведення господарської діяльності, на підприємстві, спеціального документу, яким би описувалися 
характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. 
Проте при здійсненні внутрішнього контролю, в т.ч. щодо забезпечення збереження активів, точності й повноти 
облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, запобігання шахрайству та помилкам і 
виявлення їх, використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський 
фінансовий                    облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік 
(розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності 
арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, 
усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину 
систему і використовуються в цілях управління підприємством. Складові внутрішнього контролю: 1. Загальне 
ставлення, обізнаність і дії працівників щодо системи контролю та її важливості. Включає такі елементи: 
повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; обов’язок мати належний рівень компетентності; 
філософія, стиль роботи персоналу; розподіл повноважень і відповідальності; кадрова політика, мотивація.

  2.Ідентифікація бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. 3.Інформаційні системи, в т.ч. пов’язані з
ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією. Складаються з інфраструктури, 
програмного забезпечення, людей, процедур, даних. 4. Політика і процедури, розроблені управлінським персоналом 
для досягнення конкретних цілей Товариства. Це арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів 
звірянь, контроль за ІТ середовищем, візування документів і контроль за ними, порівняння внутрішніх даних з 
зовнішніми джерелами, порівняння результатів інвентаризації з даними обліку, обмеження прямого фізичного 
доступу до активів і записів. 5. Моніторинг контролю, оцінка якості контрольних дій через певний час, щоб 
гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно,досягаються безперервними діями управлінського 
персоналу. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові 
ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в 
собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та 
піддаються наступним фінансовим ризикам: • ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на 
активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати 
ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож 
за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня 
справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі 
невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні 
до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство 
піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та 
заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок 
змін     ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами,  арактерними для окремого інструменту або 
факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не 
піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство 
періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених 
показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює 
контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які 
пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається 
як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. 
Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за 
допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з 
відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. 
Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під 
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так
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ні

так

ні
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ні
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так
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так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

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 додаткову емісію 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)

так, створено ревізійну 
комісію

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? __________

2

знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі 
зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - 
нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна 
кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю 
та управління ризиками не створено. Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства, здійснює 
генеральний директор, який приймає рішення  з м інімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та 
застосовуючи наявні ресурси. Генеральний директор встановлює перелік інструментів, що містять ризики, ліміти на 
них, а також контроль за їх виконанням та систематично відстежує стан управління ризиками. Генеральний директор 
встановлює порядок проведення позачергових ревізій та контролю за фінансово–господарською діяльністю 
Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю, здійснює 
контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за 
усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок. Внутрішній контроль призначений для 
забезпечення розумної впевненості в ефективності та результативності діяльності, надійності фінансової звітності, 
відповідності поставленим вимогам. Описана система внутрішнього контролю є складовою процесу управління 
ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Будь-якій діяльності притаманна 
невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. 
Задача генерального директора – прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним, обрати стратегію 
та цілі таким чином, щоб забезпечити оптимальний баланс між ростом товариства, його прибутковістю та ризиками, 
а також ефективно та результативно використати наявні ресурси.
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ніЧи 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

X

X

X

Інше (зазначити): д/н

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

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 порядок розподілу прибутку

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 власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, 
які володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів 
управління товариства

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

Так Ні

X

так

X

Інше (зазначити): Виконавчий орган

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

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

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Так Ні

X

X

Так Ні

X

X
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Інше (зазначити): Перевірки в 2019 р. не проводились

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ЕКСIМ-КОНСАЛТИНГ ДВА"

34486465 22,9999951

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Правочин"

31815844 22,9635592

Стеценко Михайло Федорович д/в 24,0000083

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

4920840 1477995 Кiлькiсть акцiй, на якi застосовуються обмеження - 1477995 шт. 
Обмеження виникли у зв`язку з тим, що акцiонери Товариства 
самостiйно не уклали договори про обслуговування рахунку у 
цiнних паперах або не здiйснили переказ
прав на цiннi папери.У випадку, якщо акцiонер Товариства 
самостiйно не уклав договору про обслуговування рахунку у 
цiнних паперах або не здiйснив переказ прав на цiннi папери,
його акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та 
при голосуваннi на загальних зборах Товариства. Вiдповiдно до 
п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про 
депозитарну систему 

21.12.2015
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України"
Опис: Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України «Про 
акціонерні товариства» та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру 
при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів 
встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії та 
генеральний директор. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та ревізійної комісії 
належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання та припинення 
повноважень генерального директора належить до компетенції наглядової ради. Відповідно до п.7.3.1-
п.7.3.2 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До
складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та член Наглядової ради. Кількісний склад 
Наглядової ради встановлений п.7.3.1 Статуту. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з 
числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних 
директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори 
акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її 
засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 
Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Функції секретаря 
Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, 
уповноважений на це Наглядовою радою. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.7.3.4.1 Статуту). 
Відповідно до п.7.3.4.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 
припиняються: 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні; 2) за станом 
здоров’я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, 
тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль); 3) набрання законної сили вироком чи рішенням 
суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним його 
обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 4) у разі смерті, визнання 
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є
представником акціонера; 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена 
Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, 
встановлених чинним законодавством України. Відповідно до п.7.4.2 Статуту, Генеральний директор 
обирається Наглядовою радою на термін, визначений в рішенні Наглядової ради про його обрання, або 
безстроково. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою 
радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка 
виконуватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано 
Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, 
строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про 
припинення його повноважень. Відповідно до п.8.2 Статуту, Члени Ревізійної комісії обираються 
Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів 
— юридичних осіб у кількості 2 осіб строком на 5 років. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється у 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію 
Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Строк повноважень членів 
Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії. 
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії. 
Відповідно до п.8.4 Статуту, повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково 
рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Відповідно до п.8.3 якщо після 
закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не 
ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії 
продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Iнформацiя про будь-
якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення 
не розкривається згiдно до абз.4, п.8 ст.40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №3480-
IV вiд 23.02.2006 р.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені статутом та внутрішніми документами Товариства. 
Протягом звітного періоду посадові особи Товариства здійснювали діяльність в межах наданих їм 
повноважень, перевищення повноважень при виконанні посадовими особами своїх функціональних 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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обов’язків не зафіксовано.

Звiт з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до вимог ч. 2 ст. 40-1 Закону про цiннi папери було 
перевiрено ТОВ «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», по окремих пунктах, описаних у п. V- п. IX 
цього Звiту з корпоративного управлiння висловлено думку щодо того, чи пiдготовлений Звiт про 
корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З 
НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 
5-9 частини 3 статті 40-1Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне 
управління Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» за 
період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Адресат: Управлінський персонал ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» Адреса: 04071, м.Київ, вул. Електриків, 16 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
ТОВАРИСТВО (ЕМІТЕНТА) Повне найменування Скорочене найменування Приватне акціонерне 
товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація»
Код ЄДРПОУ 01385930Місцезнаходження юридичної особи 04071, м.Київ, вул. Електриків , 16Дата 
державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного 
державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 12.06.1996 Дата запису: 
30.01.2007 Номер запису:     1 068 120 0000 018645 Місцезнаходження реєстраційної справи  Подільська 
районна в місті Києві державна адміністрація Поточний рахунок, МФО, назва 
банку UA613510050000026001659131500 в АТ  «Укрсиббанк», МФО 351005 Основні види діяльності Код 
КВЕД 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення 
кар'єрів; Код КВЕД 42.91 Будівництво водних споруд (основний); Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні 
роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код 
КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання; Код КВЕД 77.34 Надання в оренду 
водних транспортних засобів; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 49.42 
Надання послуг перевезення речей (переїзду); Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; Код 
КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права; Код
КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Код КВЕД 73.20 Дослідження 
кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і 
легкових автотранспортних засобів ген еральний директор  Лепікаш Олександр Юрійович ВСТУПНИЙ 
ПАРАГРА Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал» (номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – №4255), на підставі договору № 
5/04-1А від 5.04.2021 року та у відповідності до:• Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року; • Міжнародного стандарту завдань з 
надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації (переглянутий)»  ( надалі – МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання 
завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 
5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне 
управління (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, і включає: • опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками Замовника; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками 
значного пакета акцій Замовника; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування 
акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; • опис порядку призначення та звільнення 
посадових осіб Замовника; • опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про 
корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – 
встановлені критерії): • пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок»; • «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, 
зазначеної  у  підпунктах  5-9  пункту   4   розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище 
критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для
цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому 
числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 -
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе 
відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління 
відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне 
управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено 
найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту 
про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність 
за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього 
завдання. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ 
ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту 
про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про 
корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, 
ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім 
того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне 
управління 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 завдання з надання впевненості, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих політик та 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  • оцінюємо загальне подання, 
структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а 
також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання 
завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого 
завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; • ми 
також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання 
завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності 
поточного  періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Загальний комплекс 
здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

• отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:
обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, 
особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); • дослідження прийнятих 
внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; • 
дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; • дослідження повноважень та 
форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність 
служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; • дослідження форми функціонування 
органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої 
посади ревізора;• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: 
наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за 
формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту 
внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, 
протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів 
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акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди 
(контракти) з посадовими  особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.ОСНОВА ДЛЯ 
ДУМКИ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та 
процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал» відповідно до вимог 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди 
фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та 
підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал», є отримання достатньої впевненості 
у тому, що:• саме Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих 
і регуляторних вимог; та • звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають 
обставинам.Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. 
Нашу в ідповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, 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. 
ДУМКА Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про 
корпоративне управління ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація», що включає опис основних характеристик 
систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування 
акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис 
повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту 
про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог 
пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий  ринок»  та  підпунктів 5- 
9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів».ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал  
Замовника несе відповідальність  за іншу  інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне 
управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про 
корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) посилання на: 
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник; б) інший  кодекс  
корпоративного управління, який  Замовник добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну 
інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги. 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення 
Замовника, від  частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. 
Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - 
він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та 
загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального 
виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені 
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про 
корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми 
не н адаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв’язку з виконанням 
завдання з надання впевненості нашою відповідальністю,  згідно вимог  частини 3  статті 40-1 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне 
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 
інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання 
завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи 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. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування 
юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «  
Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» Код за ЄДРПОУ 36391522Відомості про державну реєстрацію  
Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація № запису  1 072 102 0000 023416 04.02.2009 р. 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 
4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно р ішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 
2009 року. © SMA 013859302020 р. 
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Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 24.04.2018 року № 358/5. 
Свідоцтво № 0775 дійсне до 31.12.2023 року Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. 
Чистяківська, 2 оф. 307Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань оподаткування. Телефон  (044) 517-22-77, (097) 620-78-99 Виконавцем 
завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 
аудитор Ніколаєва Марія Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року. 
Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», аудитор Ніколаєва М. В. Адреса аудитора:  
03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83 Дата аудиторського звіту 7 квітня 2021 року
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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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЕКСIМ-
КОНСАЛТИНГ ДВА"

34486465 вул. Дорогожицька,10, м. 
Київ, Шевченкiвський р-н., 
04112, УКРАЇНА

1131793 22,999995 1131793 0

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Правочин"

31815844 вул. Електрикiв, буд. 16, м. 
Київ, Подiльський р-н., 
04071, УКРАЇНА

1130000 22,963559 1130000 0

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

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Стеценко Михайло Федорович 1181002 24,000008 1181002 0

3442795 69,963562 3442795 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 4920840 0,25 Кожна проста iменна акцiя Товариства надає акцiонеру право:              
- на участь в управлiннi Товариством;
- на отримання дивiдендiв;
- на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини майна 
Товариства або вартостi частини майна Товариства;
- на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, 
згiдно з чинним законодавством та дiючими внутрiшнiми 
положеннями Товариства, якi регламентують перелiк та порядок 
надання iнформацiї
акцiонерам;
- переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi 
акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у 
загальнiй кiлькостi простих акцiй;
- вимагати здiйснення Товариством обов'язкового викупу алежних  
 йому простих акцiй, у випадках, передбачених законом;
- вийти зi складу акцiонерiв Товариства в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України;
- вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та 
Товариства;
- iншi права вiдповiдно до законодавства України.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
-Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 
Товариства;
-Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі 
пов’язані з майновою участю;
-Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що 
передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та 
договором купівлі-продажу акцій;
-Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства;
-Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним 
законодавством України.

Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю 
щодо цiнних паперiв та цiннi папери не допущенi 
до торгів на фондових бiржах в частинi 
включення до бiржового реєстру

Примітки: д/н

Акція проста 
бездокументарна 
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
09.06.1999 473/10/1/99 Центральний територiальний 

департамент Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового 
ринку

0,25 1230210,004920840 100

Опис: Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi Товариством, не були 
допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, в т. ч. i в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного 
перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за межами України. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй 
протягом звiтного перiоду не проводився.

UA4000148100UA4000148100 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна

© SMA 013859302020 р. 41



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

09.06.1999 4920840

Опис: Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдображена у вiдповiдностi до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "СУ "Трансгідромеханізація", 
виданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", складеного станом на 31.12.2020 року. Що стосується розриття iнформацiї щодо кiлькостi голосуючих акцiй, права голосу за 
якими обмежено, а також кiлькостi голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, дана iнформацiя не заповнялася, оскiльки 
у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо дати та номера рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та
характеристика такого обмеження.

473/10/1/99 UA4000148100 1230210 3442845 0 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

0
0
0

Опис: За результатами звiтного та попередньго рокiв рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв не 
приймалось.

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

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

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

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

Спосіб виплати дивідендів
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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

7 2 0 0 7 2

192 149 0 0 192 149

106 95 0 0 106 95

7 5 0 0 7 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

312 251 0 0 312 251

Опис: Основнi засоби є власнiстю ПрАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», орендованих основних засобiв в облiку не 
вiдображено. Облiк основних засобiв пiдтверджує достовiрнiсть оцiнки та вiдповiднiсть критерiям визнання 
основних          засобiв на пiдприємствi за МСБО 16 «Основнi засоби». Ремонт, модернiзацiя вiдображаються в облiку 
вiдповiдно до вимог МСБО 16. Методом амортизацiї основних засобiв пiдприємством обрано прямолiнiйний метод, 
крiм груп 4 та 5, для яких обрано метод зменшення залишкової вартостi основних засобiв, що вiдповiдає обранiй 
облiковiй полiтицi пiдприємства. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi Товариства станом на 31.12.2020 
року складає - 1387 тис. грн. Сума нарахованого зносу - 1136 тис. грн. Ступiнь зносу - 81,9%. Ступiнь їх 
використання 45-80%. Збільшення вартостi основних засобiв зумовлене їх придбанням. Обмежень щодо 
використання основних засобiв Товариство немає. Умови користування основними засобами здiйснююється у 
вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах.

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

312 251 0 0 312 251

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)

784
1230

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Вартiсть 
чистих активiв Товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.
 Загальна вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2020 р. складає 2081 тис. грн., зобов'язань 
1297 тис. грн. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння 
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 
"Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi 
чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04 р. № 485 Різниця між розрахунковою 
вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -446 тис.грн.
 Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 
кінець звітного періоду становить -446 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 215 тис.грн. Різниця 
між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 215 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не 
дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1230

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

1445
1230
1230
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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

0

1226

71

1297

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: Загальний розмiр довгострокових та поточних зобов'язань Товариства в сукупностi за станом на 31.12.2020 
року становить 1297 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання, на балансi Товариства на кінець періоду відсутні. 
Загальний розмiр поточних зобов'язань Товариства, станом на 31.12.2020 р. визначений у сумi 1297 тис. грн. та 
розподiлений наступним чином: Розрахунки з бюджетом - 5 тис. грн.; Поточні забезпечення - 65 тис. грн. Iншi 
поточнi зобов'язання - 1227 тис. грн.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

01385930

8038500000

42.91

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ"

Будівництво водних споруд

Адреса, 
телефон

вулиця Електрикiв, буд. 16, м. Київ, Подiльський р-н, 04071, УКРАЇНА, (044) 353-36-92

КОДИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 3

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

7 9

0 0

312 251

1379 1387

1067 1136

0 0

402 402

0 0

0 0

0 0

719 656

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

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

5 3

12 12

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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43 59

43 51

0 0

0 0

0 8

0 0

0 0

0 0

97 5

8 8

2 2

0 0

0 0

0 0

1818 1279

305 70

305 70

0 0

2273 1425

17 0

3009 2081

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

   

   

0 01166    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

0 21190Інші 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

1230 1230

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

215 (446)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

1564 1297

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 1445 784Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

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 8 5    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 0    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна 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 45 65Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1509 1227Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Лепiкаш Олександр Юрiйович

Семенюк Лiлiя Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Розкриття iнформацiї, наведеної у балансi (звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 р. наведено у 
примiтких до фiнансової звiтностi.

1700

1800

1900

0 0

0 0

3009 2081

     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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2021.01.01
КОДИ

01385930

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

487 1786

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

389 1188

98 598

0 0

0 0

0 0

0 0

45 857

0 0

761 533

0 0

43 826

0 0

0 0

0 96

661 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 107

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 112200

0 0Інші фінансові доходи

661 0    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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0 107

661 0

141 497

452 559

91 109

73 102

436 1280

1193 2547

4920840 4920840
4920840 4920840

(0,13) 0,02

(0,13) 0,02

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: Розкриття iнформацiї, наведеної у звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) станом на 
31.12.2020 р. наведено у примiтких до фiнансової звiтностi.

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Лепiкаш Олександр Юрiйович

Семенюк Лiлiя Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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

0 0

0 0

0 0

(661) 107

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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2021.01.01
КОДИ

01385930

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

741 3109

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

346 445

96 528

421

107

9 0

0 0

 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

12

84

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 803020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

659 9803100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

91 1143110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

100 2233190Інші витрачання

(560) 8993195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

539 5553230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 123215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначається за сумою надходжень вiд 
операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на 
рахунках бухгалтерського облiку. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становить  (560) тис. грн.  
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу 
балансу "Необоротнi активи" та статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї".  Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльности 
становить 539 тис. грн.  Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi визначається на основi змiн у 
статтях          балансу за роздiлом "Власний капiтал" та статтях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: 
"Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi зобов'язання". Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (214) тис. грн. 
Чистий рух коштiв за звiтний перiод  (235) тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок року 305 тис. грн. Залишок 
грошових коштiв на кiнець року становить 70 тис. грн.

Лепiкаш Олександр Юрiйович

Семенюк Лiлiя Миколаївна

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

539 5603295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 73260 необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

1280 24103305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

1494 38203350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання 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

(214) (1410)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(235) 493400Чистий рух грошових коштів за звітний період

305 2563405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

70 3053415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 013859302020 54



2021.01.01
КОДИ

01385930

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ"

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

1230 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

1230 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

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

215 0

0

0 0

(661) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

215 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1445

0

(661)

0

0

0

0

0

1445

0

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 0 0 0 0
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Примітки: Статутний капiтал розподiлений на 4920840 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 копiйок за одну акцiю. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй №473/10/1/99 (дата реєстрацiї 09.06.1999 р., дата видачі 08.08.2017 р.) видане Центральним територiальним департаментом 
НКЦПФР. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2020р. Немає. Доля державної власностi вiдсутня.

Лепiкаш Олександр Юрiйович

Семенюк Лiлiя Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

1230 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

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(661) 0

(446) 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

(661)

784

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

 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 
2020 РОКУ, ЗА 2020 РІК 1. Основні відомості про товариство. Повне найменування: Приватне 
акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація»  (далi - ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація», або товариство). Скорочене найменування: ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» Код ЄДРПОУ: 01385930 Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне 
товариство. Державна реєстрацiя: Зареєстроване Подільською районною в місті Києві державною 
адміністрацією, 12.06.1996 р. Номер запису в ЄДР: 1 068 120 0000 018645 Країна реєстрації: 
Україна Юридична адреса: Україна, 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Електриків, 
будинок 16 Фактична адреса: Україна, 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Електриків, 
будинок 16 Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про товариство: 
www.Transgidro.com.ua Адреса електронної почти: Transgidro@i.ua Середня кiлькiсть працiвникiв 
протягом 2020 року складала – 3 осiб Середньооблікова кiлькiсть працiвникiв протягом 2020 року
складала – 3 осiб Коротка iнформацiя про товариство. Наказом №115 вiд 01.06.1946 Всесоюзної 
контори «Гiдромеханiзацiя» МЗС СРСР в м. Києвi був створений участок №2 для виконання 
гiдромеханiзованих робiт. Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження 
порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств» у ВАТ вiд 07.12.1992 
№686 та наказу Регiонального вiддiлення фонду Державного майна України по м. Києву вiд
14.05.1996 р. №796 Державне орендне пiдприємство «Спецiалiзоване управлiння - 477 
«Трансгiдромеханiзацiя» переiменоване у ВАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя». Вiдкрите 
акцiонерне товариство було перереєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною

  адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 105 0001 018645. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/12 вiд 7 вересня 2012 року) ВАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя» перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване 
управлiння «Трансгiдромеханiзацiя» на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi 
товариства» про приведення дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього 
закону. ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» було перереєстроване Подiльською районною у мiстi 
Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 120 0000 018645. Згiдно 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квітня 2017 року) ПАТ «СУ 
«Трансгiдромеханiзацiя» перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване 
управлiння «Трансгiдромеханiзацiя». Пiдприємство виступає єдиним майновим комплексом, 
органами управлiння, якого є Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада, Виконавчий 
орган – Генеральний директор. Органами контролю за дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. 
Вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має. Протягом 2020 року злиття, 
приєднання, подiл, видiлення, перетворення не вiдбувалось. Види діяльності за КВЕД-
2010:42.91 - Будівництво водних споруд (основний); 09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері 
добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; 43.11 - Знесення; 43.12 - Підготовчі 
роботи на будівельному майданчику; 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; 
45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 77.32 - Надання в оренду 
будівельних машин і устаткування; 77.34 - Надання в оренду водних транспортних засобів; 49.41 - 
Вантажний автомобільний транспорт; 49.42 - Надання послуг перевезення речей (переїзду); 52.24 
- Транспортне оброблення вантажів; 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 69.10 - 
Діяльність у сфері права; 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 
73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів Опис економiчного 
середовища, в якому товариство здiйснює свою діяльність Предметом дiяльностi Товариства є 
виконання гiдротехнiчних робiт (землянi роботи, будiвництво водних споруд, зведення несучих та
огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних  
мереж, зведення несучих i огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, насипних грунтових 
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конструкцiй, земляних гребель, дамб, насипiв, гiдронамиву територiї пiд забудову, будiвельного 
водозниження, улаштування майданчикових дренажiв та інше). Також надання послуг вантажним 
автомобільним транспортом та інші спеціалізовані будівельні роботи. Протягом 2020 року 
спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi у зв’язку із подальшим 
веденням вiйськових дiї на сходi України та розривом мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї 
АР Крим; низьким зовнiшнiм попитом унаслiдок гальмування економiчного зростання країн – 
основних будівельних партнерiв; погiршенням фiнансових результатiв пiдприємств, звуженням 
кредитної активностi, скороченням державного фiнансування та високим рiвнем невизначеностi. 
З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на 
економічне становище як України, так і на ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». Значна кількість 
підприємств в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на 
дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування 
поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, 
призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність 
товариства, у тому числі і ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація». Фінансова система в країні на     
дату         підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні 
ризики. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на 
дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з 
достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх 
вплив на фінансовий стан та результати діяльності ПрАТ «СУ "Трансгідромеханізація» в 
майбутніх періодах. В 2020 роцi будівельна галузь України, як i iншi галузi української 
економiки, суттєво постраждали внаслiдок полiтичної нестабiльностi та падiння економiки. У 
зв'язку з фiнансово-економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу замовлень. Данi роботи 
переважно є сезоними та можуть проводитись з червня по листопад звiтнього року. Основними 
ринками збуту є виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та проведення 
водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї.
Основна господарська діяльність Товариства здійснюється на території України.   Ринки, що 
розвиваються, такі як Україна, більш, ніж розвинуті ринки, схильні до різноманітних ризиків,  
включаючи економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики. Як уже траплялося у 
минулому, існуючі чи потенційні фінансові проблеми або збільшення потенційних ризиків, 
пов’язаних з інвестиціями у економіки, що розвиваються, можуть негативно впливати на 
інвестиційний клімат в Україні та українську економіку в цілому. Закони та нормативно-правові 
акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні зазнають стрімких змін. Також негативно
 впливає на розвиток будівельної галузi податкове, валютне та митне законодавство в Українi, яке
допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України 
значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi 
вживаються Урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй 
сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на будівельну 
галузь, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий 
стан Товариства. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку  управлінського персоналу 
щодо впливу умов  здійснення діяльності в Україні  на операційну діяльність  та фінансовий стан 
товариства. Майбутні оцінки здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінки 
управлінського персоналу. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 2. Основи підготовки, затвердження і 
подання фінансової звітності: Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2020 р. 
Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується в 
Товаристві бухгалтерським відділом, кількісний склад якої визначається штатним розкладом. 
Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2020 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам ст.12 Закону України "Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Підготовлена Товариством звітність чітко 
та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме: 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. Припущення щодо безперервної 
дiяльностi. Фінансова звітність Товариства за 2020 р. була підготовлена, виходячи з припущення 
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безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході 
звичайної господарської діяльності. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати 
товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2020 року управлiнським персоналом 
було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть 
на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi 
невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та 
економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства 
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.Невизначеність та виклики, спричинені 
пандемією COVID-19, в тому числі ймовірність виникнення незапланованих подій у будь–який 
час, невизначеність тривалості цих подій та потенційні рішення впливають на подальшу 
діяльність товариства. Наприкінці кожного звітного періоду ми оцінюємо інформацію, яка стає 
відомою після дати звітності.Основні припущення, що стосуються майбутнього та основнi 
джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик 
спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному 
фiнансовому роцi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював 
попереднi оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi 
попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi
результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу 
iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов’язань управлiнський персонал не виявив. 
Iдентифiкацiя та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» складена станом на 31 грудня 2020 року, звiтним перiодом є 2020 рiк. 
Основою надання фінансової звітності Товариства є чинні міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, 
розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної звітності та оприлюднені на веб-сайті 
Міністерства фінансів України. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на 
своїх знаннях i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй до них, а 
також фактiв i обставин, якi могли вплинути на дану фiнансову звiтнiсть. Датою переходу на 
МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація», вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для 
представлення згiдно з МСФЗ. За звітний період 2020 року ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» 
складає повний комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ, що включає звіт про 
фінансовий стан, звіт про сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у 
власному капіталі та примітки до фінансової звітності. Товариство складає Звіт про рух грошових 
коштів згідно МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, використовуючи 
форму «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» , затверджену Наказом МФУ. 
Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі 
облікових записів Товариства. Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - 
українській гривні. Ця валюта є функціональною валютою Товариства (валюта первинного
економічного середовища, в умовах якого працює Товариство). Всі значення наведені з 
округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.  При підготовці фінансової звітності 
Товариство використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів. 3. Суттєвi 
положення облiкової полiтики. Активи, зобов’язання та власний капітал відображені в Балансі 
станом на 31.12.2020 р. з врахуванням «Положення про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику, ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація», яка затверджена наказом «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику». Фінансова звітність Товариства 
складається у відповідності з основними якісними характеристиками, визначеними Принципами 
підготовки фінансової звітності та МСБО 1:• зрозумілість;• доречність (суттєвість);

• достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність,  
обачність,

повнота); • порівнянність. При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується 
відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, 
випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво 
Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, 
щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним 
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характеристикам та іншим вимогам МСФЗ. Суттєвi положення облiкової полiтики, що 
використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi нижче. Основнi засоби. 
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до 
МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: а) утримують для 
використання при постачанні товарів та наданні послуг ; б) використовуватимуть, за очікуванням, 
протягом більше одного року та вартістю більше 20000 грн. Необоротні активи, вартість яких є 
нижчою за встановлену межу, визнаються у складі витрат. Для облiку та складання звiтностi 
основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): • земельнi дiлянки; • будiвлi, споруди i 
передавальнi пристрої; • машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); • транспортi 
засоби; • iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); • iншi основнi засоби. Первiсна оцiнка об’єктiв 
всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. 
iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з 
доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; 
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, 
зобов’язання за якими товариство на себе бере. Витрати на поточний ремонт i обслуговування 
вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв 
капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються. На кожну звiтну дату керiвництво 
оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення 
корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до 
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Амортизацiя основних засобiв призначена для 
списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i 
розраховується з використанням прямолiнiйного методу та прискореного зменшення залишкової 
вартості основних засобів. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї
об'єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках. Нематерiальнi активи. Нематеріальні 
активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 
«Нематеріальні активи». Нематеріальними активами визнавати контрольовані товариством 
немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від 
товариства і використовуються товариством протягом періоду більше 1 року (або операційного 
циклу) для надання фінансових послуг. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за 
окремими групами: - програмне забезпечення та ліцензії на програмне забезпечення; - торгові 
марки, включаючи бренди і назви публікацій. Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і 
необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховуються у складі цих об'єктів. 
Нематеріальні активи первісно оцінювати за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в 
себе вартість придбання і витрати, пов'язані підготовкою цього активу для використання за 
призначенням. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за їх 
собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального 
активу містять: а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на 
придбання після вирахування торгівельних та інших знижок; б) будь-які витрати, які можна 
прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. Подальші
витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо: - існує 
ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних 
вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; - ці витрати можна достовірно 
оцінити та віднести до відповідного активу. Якщо наступні витрати на нематеріальний актив 
необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами 
періоду. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного 
строку їх використання. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей 
нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб 
передбачений комісією. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів 
визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директором 
Товариства. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на 
рiк. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть 
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується 
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до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть 
будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. 
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. 
Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до 
використання. Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в 
складi запасiв. Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як 
iнвестицiйна нерухомiсть.
 Дебiторська та кредиторська заборгованiсть. Визнання, класифікація та розкриття інформації 
щодо дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: 
розкриття", МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» 
та      МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, 
коли стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати 
грошові або інші цінності.Товариство визнає кредиторську заборгованість у балансі, коли стає 
стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичний обов’язок сплатити грошові 
кошти або надати інші цінності. Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяється на 
поточну та довгострокову. Поточна заборгованість – сума дебіторської або кредиторської 
заборгованості, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Довгострокова 
заборгованість – сума дебіторської або кредиторської заборгованості фізичних та юридичних 
осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Товариство здійснює переказ 
частини довгострокової заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до 
погашення частини суми заборгованості залишається менше 365 днів. Під час первісного 
визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її справедливою вартістю плюс витрати на 
операцію, які прямо відносяться до фінансового активу. Витрати за операцією - це додаткові 
витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття фінансового активу і включають, 
крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також невідшкодовані 
податки та збори. Після первісного визнання довгострокову дебіторська заборгованість 
відображається в балансі за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного 
відсотка, тобто за вартістю при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або 
мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення 
із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення унаслідок зменшення 
корисності або неможливості отримання. Сума погашення (NPV) за ефективною ставкою відсотка
розраховується за формулою: де:n, t — кількість періодів часу; CF – очікувана сума погашення; R 
- ставка дисконтування (ефективна ставка відсотку). Оцінка поточної дебіторської заборгованості 
ґрунтується на первісній (справедливій) вартості, якщо неможливо чітко визначити термін 
погашення такої заборгованості. Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів 
здійснювати відповідно до МСБО 2 «Запаси». Запаси - це активи, які:- існують у формі сировини 
та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі надання послуг; - утримуються для 
продажу. Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть 
запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В 
Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) 
вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного 
виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i 
вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої 
потужностi. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть 
одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 
собiвартостi. При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом FIFO. 
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з 
балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями 
експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Необоротнi активи, утримуванi для продажу та 
групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй 
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дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, 
ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох 
величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж. 
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 
дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про 
сукупнi доходи та витрати. Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як 
необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються. Грошовi кошти Грошовi кошти 
включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з 
початковим строком менше трьох місяців. Також відображаються грошові кошти у підприємства 
на спецiальному рахунку, призначений для облiку коштiв у системi електронного 
адмiнiстрування                                 податку на додану вартість. Забезпечення. Забезпечення визнаються тодi, коли 
товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi 
минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, 
котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно 
оцiнити. Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) 
витрат: • виплату вiдпусток працiвника • виконання гарантiйних забезпечень. • реструктуризацiю, 
виконання зобов’язань при припиненнi діяльності • виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань 
перевищують доходи вiд контракту. Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 
31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується). Умовнi зобов'язання та 
умовнi активи.  Умовнi зобов’язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але 
розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть 
вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансi 
(Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому 
випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод. Оренда. Якщо товариство є 
орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про 
фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють 
справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за 
справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається 
на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi 
мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому 
мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням 
непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку 
оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. 
Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi. 
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до 
МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Доходи та витрати. Виручка 
визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо 
виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю 
винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за 
виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та 
вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж 
до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому 
мiсцi. Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт. Процентний дохiд та 
витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та 
фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу 
ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Звiтi 
про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Дивiденди визнаються в момент 
встановлення права товариства на їх отримання. Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в 
операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Витрати за 
позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з 
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отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи 
виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до 
використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi 
витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Винагороди 
працiвникам. Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, 
щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi,премiї та негрошова винагорода 
 (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються 
працiвниками товариства. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової 
дiяльностi. Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає 
розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми 
виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна 
заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам здiйснюються iз 
фонду соцiального захисту. Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Товариство припиняє 
визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або 
анульованi або термiн їх дiї закiнчився.Виплати, основанi на акцiях.
  Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. 
Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова 
звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення 
звiтного перiоду». Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку
(збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом 
звiтного перiоду (знаменник).Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства 
формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного 
прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). 
 Вiдповiдно до положень роздiлу III «Податок на прибуток пiдприємств» Податкового Кодексу 
України платник податкiв має право за методикою, затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики,вести облiк 
тимчасових та постiйних податкових рiзниць та використовувати данi такого облiку для 
складання декларацiї з податку на прибуток. ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» має свiй рiчний 
бухгалтерський дохiд за останнiй звiтний рiк менше 40 млн. грн., то об’єкт оподаткування з 
податку на прибуток можна визначати без коригування бухгалтерського прибутку до 
оподаткування на податковi рiзницi (крiм вiд’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих податкових рокiв). Про це нам говорить п.п. 134.1.1 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ), зокрема підвищено вартісний критерій річного доходу для 
незастосування різниць з 20 до 40 млн грн (зміни набули чинності 23.05.2020 р.). ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» повiдомила про таке рiшення в звiтностi, яку подають за перший рiк у 
такiй сукупностi рокiв. Першим таким роком став 2015 рiк. I в декларацiї за 2015 р. ПАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» зазначило про своє рiшення – вести облiк без податкових рiзниць. 
Відповідно підприємство з 2015 по 2020 рік веде облік без податкових різниць.Податок на додану
вартiсть. Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм 
випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з 
бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат. Дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi 
вiдображаються з ПДВ. Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi 
товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить: 
- юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);  юридичних 
та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на 
дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на 
дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства); - 
юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; - юридичних 
осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником; - фiзичних 
осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; - близьких родичiв фiзичних осiб, 
якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв 
провiдного управлiнського персоналу компанiї. Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються
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за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з 
непов’язаними сторонами. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та 
фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо 
товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити 
взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi 
фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає 
переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. Звiтнiсть за сегментами.Сегмент – це 
вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи 
продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного 
економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує 
прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному 
сегментi - виконання гiдротехнiчних робіт, яке здiйснюється в Українi. Товариство в силу своїх 
особливостей та складеною практикою органiзацiї займається одним видом дiяльностi. У зв’язку з 
цим господарчо-галузевi сегменти не видiленi.Товариство займається реалiзацiєю товарiв та 
послуг тiльки на територiї України, в зв’язку з цим географiчнi сегменти не видiляються. У разi 
розширення масштабiв дiяльностi Товариства та при появi нових видiв дiяльностi Товариство буде 
представляти фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСБО14.Виправлення помилок i змiни у 
фiнансових звiтах. У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття 
iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi 
протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску. 2. 
Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому 
комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення Помилку попереднього 
перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, 
коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. 
Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї 
за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, 
зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе 
ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити 
кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство 
перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої 
можливої дати.
Інформація щодо застосування нових та переглянутих МСФЗ та їх вплив на фінансову звітність. 
При підготовці фінансової звітності за звітний період застосовувалися всі МСФЗ, чинні станом на
 початок звітного періоду, а також розглядались нові МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-
сайті Міністерства фінансів України, та оцінювався їх вплив на фінансову звітність. Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як: МСФЗ 9 
Фінансові інструменти, МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка, МСФЗ 7 Фінансові 
інструменти: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Страхові контракти та МСФЗ 16 Оренда з 
01.01.2021: У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що 
доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня 
процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий 
показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим 
активом замінено альтернативною базовою ставкою. Поправки до фази 2 розглядають питання, 
які можуть вплинути на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, 
включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають 
внаслідок заміни базового рівня процентної ставки з альтернативною базовою ставкою 
(проблеми із заміною). На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених 
стандартів, що стосуються:• зміни договірних грошових потоків- компанії не доведеться  
припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що 
вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити 
зміну до альтернативної базової ставки; • облік хеджування - компанії не доведеться припиняти 
облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо 
хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і • розкриття інформації - 
товариство повинна буде розкривати інформацію про нові ризики, що виникають внаслідок 
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реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок. Поправки до Фази 2 
поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних ставок до 
фінансових інструментів та відносин хеджування. Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 
2021 року. МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності 
за період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові 
контракти». МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто 
страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і 
перестрахування), незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і 
фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в 
наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для 
страховиків. У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель 
поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти 
будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:- дисконтовані грошові потоки, зважені 
з врахуванням ймовірності; - коригування на очевидний ризик; - сервісна маржа за контрактом, 
яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який визнається рівномірно. Стандарт 
дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та збитки або 
безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові 
компанії          будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється 
використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими 
контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя. Передбачена 
модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено
участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з 
положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш 
низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на даний час. 
Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює 
страхову діяльність. МСБО 16 «Основні засоби» з 01.01.2022 р.: Поправки забороняють компанії 
вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, 
коли товариство готує актив до його цільового використання. Натомість товариство визнає такі 
надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку. МСБО 37 
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» з 01.01.2022 р.: Поправки 
уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо 
пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі 
витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з 
договором (наприклад, розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при 
виконанні договору). МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» з 01.01.2022 р.: Актуалізація посилань в 
МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до 
обліку для об'єднання бізнесів. Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей 
виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка 
застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на 
Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): 
МСФЗ (IFRS) 1 з 01.01.2022 р.: Дочірнє товариство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка 
дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ 
пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у 
складі іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на 
дату її переходу на МСФЗ. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 з 01.01.2022 
р.: Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання 
фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає 
тільки винагороду, сплачену між позикодавцем і займополучателем, включаючи винагороду, 
сплачену або отриману від особи інших сторін.Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ 
(IFRS) 16 з 01.01.2022 р.: Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний 
приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, 
отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення
  об'єкта оренди. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 з 01.01.2022 р.:
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Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 
41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до 
розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності 
IAS 41 і IFRS 13. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» з 01.01.2022 р.: Поправки роз'яснюють 
критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта 
господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після 
звітного періоду. Сутність поправок: • уточнено, що зобов'язання класифікується як 
довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше 
на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного 
періоду; • класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності 
того, чи планує товариство скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи 
очікування керівництва щодо того, чи товариство  реалізує своє право на відстрочку розрахунків; 
• роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право 
існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці 
умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату 
закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором 
пізніше; і роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які товариство може або може погасити 
шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.  МСФЗ 17 Страхові контракти з 
01.01.2022 р.: • Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17 • Спрощене 
подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про фінансовий стан • 
Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях• Визнання і 
розподіл аквізиційних грошових потоків • Зміна у визнанні відшкодування за договорами 
перестрахування в звіті про прибутки і збитки • Розподіл маржі за передбачені договором 
страхування інвестиційні послуги (CSM) • Можливість зниження фінансового ризику для 
договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових інструментів • Перенесення дати 
вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від застосування  МСФЗ (IFRS) 
 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року • Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню 
збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17 
 •Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику Можливість визначення

інвестиційного договору з умовами дискреційної участі в момент переходу на новий стандарт, ніж
 в момент виникнення договору Керiвництво товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її 
фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення в 
застосуваннi облiкової полiтики. При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки
та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО  
та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та  
судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин 
вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової 
вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва 
Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від 
цих розрахунків. Оцiнки та припущення, на яких  ґрунтуються результати, регулярно 
переглядаються. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. Судження щодо операцій, подій 
або умов за відсутності конкретних МСФЗ. Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до
операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час 
розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб 
користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова 
звітність: • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 
юридичну форму; • є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
 •є повною в усіх суттєвих аспектах. Під час здійснення судження керівництво Товариства

посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; б) визначення, 
критерії 
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визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі 
фінансової звітності. Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів. Керівництво Товариства вважає, 
що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де 
ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: а) вони 
з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних курсів, показників 
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та б) вплив зміни в оцінках на активи, а також на доходи (витрати) може 

бути значним.Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових 
ставок,  курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента і коригувань під час оцінки 
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 
відсутності                       ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності 
чистий прибуток та збиток. Використання різних маркетингових припущень та/або методів 
оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Судження щодо 
очікуваних термінів утримування фінансових інструментів. Керівництво Товариства застосовує 
професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу 
фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 
фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. 5. Розкриття 
інформації щодо використання справедливої вартості Методики оцінювання та вхідні дані, 
використані для складання оцінок за справедливою вартістю. Товариство здійснює безперервні 
оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань у відповідності до МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у 
балансі (звіті про фінансовий стан) на кінець кожного звітного періоду. Класи активів та 
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання  Метод оцінки (ринковий, 
дохідний, витратний) Вихідні дані Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ Депозити (крім депозитів до запитання) 
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює 
його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за 
справедливою вартістю очікуваних грошових потоків   Дохідний (дисконтування грошових 
потоків)  Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами Інструменти 
капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.  Ринковий, витратний  Офіційні 
біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на 
дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового 
дня Дебіторська заборгованість  Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Поточні зобов’язання  Первісна та 
подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення  Витратний 
Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки Вплив використання 
закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток 
або збиток. Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань 
із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня,які протягом поточного звітного періоду не
призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду. Справедлива вартість 

фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю на 31.12.2020 р.
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Балансова вартість  Справедлива вартість Торговельна дебіторська заборгованість  5 5 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами  8 8 Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом  2 2 Інша поточна дебіторська заборгованість  1279  1279 Грошові 
кошти та їх еквіваленти (грн) 70  70 Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  5 
5 Поточні зобов’язання  65  65 Інші поточні зобов’язання 1227  1227 Дебіторська заборгованість 
не має забезпечення. 5. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності Основні 
засоби Основнi засоби компанiї представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 
Найменування групи основних засобів Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 31.12.2020 р., 
тис. грн. Будівлі 93  93Машини і устаткування 894 894 Транспорт 360  360 Інструменти, прилади, 
інвентар (Меблі і офісне устаткування) 14  14 Інші  0  0 Малоцінні необоротні матеріальні активи 
18  26 ВСЬОГО 1379  1387 Терміни корисного використання основних засобів Об'єкти основних 
засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка

терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, 
що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні 
величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування 
об'єкту, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації. Зміни у вказаних 
передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому. Амортизацію основних

засобів Підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу та прискореного 
зменшення залишкової вартості основних засобів, який діяв на протязі 2020 року, за яким 
первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку 
корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не 
застосовувався. Амортизація основних засобів нараховується з метою списання активів впродовж 
терміну їх корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних 
встановлених термінів корисного використання: Найменування групи основних засобів Строк 
експлуатації (років) Будівлі та споруди 15-20 Передавальні пристрої 10
Машини і устаткування  2-10 Транспорт  5 Меблі і офісне устаткування  2-5 Інші основні засоби 
12 Щодо знецінення основних засобів. Аналіз знецінення основних засобів вимагає оцінки 
вартості використання активу або групи активів, що генерує самостійний грошовий потік. При 
оцінці вартості використання застосовувалося дисконтування очікуваних майбутніх грошових 
потоків до їх поточної вартості по ставці дисконтування до вирахування податків,  яка відбиває 
поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і оцінку ризиків, властивих цьому активу. За 
станом на 31 грудня 2020 року ознак знецінення основних засобів не спостерігалося. Строки 
корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою 
Підприємства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при введенні в 
експлуатацію. Вартість основних засобів повністю амортизованих, але які продовжують 
використовуватись 306 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не має основних 
засобiв, отриманих в фiнансову оренду. Малоцінні та швидкозношувані предмети Предмети, 
термін використання яких менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом 
звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». У 
момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з балансу (у розмірі 100% від їх 
вартості) з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації і 
відповідальних особах протягом строку фактичного використання таких предметів. Малоцінні 
необоротні активи. В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 
20000 грн. (без ПДВ) та очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року 
(або операційного циклу). Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому 
місяці їх використання (в момент введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості відповідно 
до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу України №2755 Малоцінні необоротні активи списуються з 
балансу в місяці введення їх в експлуатацію. Нематеріальні активи Визнання, оцінку та облік 
нематеріальних активів здійснюється згідно із положеннями Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» з урахуванням  ст.145.1.1
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Податкового Кодексу України відповідно до визначених груп. Нематеріальні активи 
відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна 
вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не 
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та 
доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість 
нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих 
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно 
очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об’єкта нематеріальних активів. 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для 
використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу витрат звітного періоду. Після первісного визнання 
нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Одиницею обліку 
вважати окремий об'єкт  нематеріальних активів. Товариство визначає термін користування 
нематеріальними активами, який становить від 1 до 5  років. Амортизація нематеріальних активів 
проводиться прямолінійним методом, виходячи з первісної вартості нематеріальних активів і 
норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об’єкту. 
Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів прирівняна до   нуля.      Капіталізація 
вартості нематеріальних активів, отриманих Товариством в результаті розробки, відбувається при 
дотриманні наступних критеріїв:  Товариство має намір, технічну можливість та ресурси для 
доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний  для      р еалізації або 
використання;  Товариство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від 
реалізації або   використання нематеріального активу;

 Товариство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою
нематеріального активу. Найменування групи нематеріальних активів Станом на 31.12.2019 р., 
тис. грн. Станом на 31.12.2020р., тис. грн. Авторське право та суміжні з ним права 9  9 Інші 
нематеріальні активи 3 3 ВСЬОГО 12 12 Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2020 року Товариством обліковуються інші фінансові інвестиції на суму 402 тис. 
грн. В цій статті обліковуються акції ВАТ «Будівельник» і ПрАТ «РМЗ «Металіст». Згідно 
Рішення №344 від 13.03.2015 р., відповідно до вимог пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про 
створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності
 на тимчасово окупованій території», Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та з метою захисту інтересів 
інвесторів у цінні папери, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила 
зупинити з 13.03.2015 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
зазначених у додатку до цього рішення (далі - Додаток). ПАТ «Національний депозитарій 
України» встановив обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо 
цінних паперів емітентів, зазначених у Додатку, один із яких є ВАТ «Ленінський РМЗ 
«Металіст» (код ЄДРПОУ-20681350). Згідно Рішення підприємствам було запропоновано 
вчинити дії щодо зміни місцезнаходження товариства шляхом перереєстрації на іншій території 
України. ВАТ «Ленінський РМЗ «Металіст» (код ЄДРПОУ-20681350) було перереєстровано на 
Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод «Металіст» за 
місцезнаходженням: 12633. Житомирська обл., Брусилівський р-н., с. Соловіївка, вул. 
Центральна, буд. 16. Корпус Б. Станом на 31.12.2020 року Товариством довгострокова 
дебіторська заборгованість не обліковується. Запаси Запаси враховуються по найменшій з двох 
величин: собівартості і можливої чистої ціни продажу. Запаси визнаються активом, якщо існує 
імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх 
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Собівартість запасів складається 
з:  ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,   ввізного мита та інших 
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові господарювання податковими 
органами),  витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, 
безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. У разі продажу, 
відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Товариство використовує метод собівартості 
перших за часом надходження запасів (метод ФІФО «перше надходження – перший видаток»).
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Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і 
матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також 
відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного 
використання виробничих потужностей). Чиста можлива ціна продажу - це розрахункова ціна 
продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і 
витрат з продажу. Стаття «Запаси» включає вартість сировини та матеріалів, палива і будівельних 
матеріалів та обліковується:Оборотні активи  Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 
31.12.2020 р.,  тис. грн. Запаси  43  59 Заставленого майна для забезпечення по кредиту, або інших 
обмежень в користуванні майном Товариства, станом на 31.12.2020 року немає. Дебіторська 
заборгованість.  Станом на 31 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть становить 1294 тис. 
грн., та  була представлена наступним чином: Дебіторська заборгованість  Станом на 31.12.2019 
р., тис. грн. Станом на 31.12.2020р., тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари роботи, 
послуги  97  5 Дебіторська заборгованість за розрахунками: - за виданими авансами - з бюджетом 
8 2 8 2 Інша поточна дебіторська заборгованість 1818 1279
ВСЬОГО  1925  1294 Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій 
дебіторській заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської 
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по 
окремих клієнтах. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз 
дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості по 
термінах, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і 
погашення ними заборгованості у минулому. Якби фактично відшкодовані суми були меншими, 
ніж за оцінками керівництва, Підприємству довелося б враховувати додаткові витрати на 
знецінення. Станом на 31.12.2020 року Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів. 
Грошові кошти В статті Балансу «Грошові кошти в національній валюті» відображено залишок 
грошових коштів, депозити та кошти на електронному рахунку ПДВ:
Грошові кошти Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 31.12.2020 р., тис. грн. Рахунки у 
банках  305  70 Власний капітал.  Власний капітал ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» станом на 
31.12.2020 р., обліковується в сумі 784 тис. грн., та складається з наступного: Власний капітал 
Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 31.12.2020 р.,  тис. грн. Зареєстрований (пайовий) 
капітал 1230 1230 Нерозподілений прибуток (збиток) 215 -446
ВСЬОГО  1445  784 Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020 р. становить 1 230 210,00 
гривень, який поділений на 4 920 840 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
Частка простих акцій у статутному капіталі складає 100%. Частки в статутному капiталi 
Товариства представленi наступним чином:   ТОВ «Правочин» -282 500,00 грн. (22,963559%) 

 ТОВ «Ексім-Консалтинг Два» -282 948,25 грн. (22,999995%)
 Стеценко Михайло Федорович – 295 250,50 грн. (24,000008%)  Iншi юридичнi та фiзичнi особи

– 369 511,25 грн. (30,036438%) Акції були сплачені в термін і способом передбаченим
установчими документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону 
України «Про цінні папери та фондову біржу». Формування статутного капіталу було виконано з 
дотриманням вимог Закону України  «Про господарські товариства».
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2020 р. внески 
здійснено у повному обсязі. У власному капіталі частка держави відсутня. Дивiденди протягом 
2020 року не нараховувались i не виплачувались. Довгострокові зобов’язання і забезпечення До 
статті «Інші довгострокові зобов’язання» віднесено зобов’язання за товари, роботи, послуги, 
строк погашення за яким встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу. Підприємством 
віднесено до статті «Інші довгострокові зобов’язання» - штрафні санкції, строк погашення за яким
встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу.  Станом на 31.12.2020 р. довгострокові 
зобов’язання і забезпечення відсутні. Кредити банкiв. Товариство у 2020 року кредити в банках не
 отримувало. Поточні зобов’язання Поточні зобов‘язання Товариства представлені у статтях 1610, 
1615, 1620 та  1690 Балансу (Звіту про фінансовий стан): Поточні зобов’язання та забезпечення 
Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 31.12.2020 р., тис. грн. Кредиторська заборгованість 
за товари 
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(роботи, послуги)  2  -- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  8 5 
Поточні забезпечення 45 65 Інші поточні зобов’язання 1509 1227
ВСЬОГО  1564  1297 Станом на 31.12.2020 р. на балансі ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» 
обліковуються поточні зобов’язання у сумі 1297 тис. грн. Всі суми кредиторської заборгованості 
підтверджуються розрахунковими документами. Визнання доходу Товариство визнає дохід у 
відповідності з нормами  Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). 
Товариство визнає дохід від продажу товарів в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) 
суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на 
товар; б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського 
персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за 
проданими товарами; в) суму доходу можна достовірно оцінити; г) ймовірно, що до суб'єкта 
господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; ґ) витрати, які були або 
будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Товариство визнає дохід від 
надання послуг в разі, якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути 
попередньо оцінений достовірно. Дохід, пов'язаний з операцією, визнається шляхом посилання на
той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції 
попередньо оцінюється у разі задоволення всіх наведених далі умов: а) можна достовірно оцінити
суму доходу; б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, 
пов'язаних з операцією; в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець 
звітного періоду; г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати,
необхідні для її завершення Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка 
передбачає надання послуг, дохід визнається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати які
підлягають відшкодуванню. Розподiл доходу за кожною групою доходiв за 2020 рік 
представлений наступним чином: • Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
487 тис. грн. • Інші операційні доходи 45 тис. грн. Визнання витрат Витрати визнаються 
витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були 
здiйсненi. Витрати, якi не можливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у
 складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. В основному у виробництві при
наданні послуг, об’єктом обліку і калькулюванням є окремий індивідуальний заказ, відповідно 
облік виробничих витрат при його виконанні ведеться по заказному методу калькулювання. Як 
правило, собівартість формується з наступних статей: - матеріали з ТЗВ - заробітна плата - 
відрахування на соціальні витрати - амортизація основних засобів Витрати, якi не включаються в 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтнього перiоду. Витрати за 2020 рік 
представлені наступним чином: 
  •Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 389 тис. грн. •Адміністративні

витрати 761  тис. грн. • Інші операційні витрати  43  тис. грн. Фінансовий результат до 
оподаткування склав за 2020 рік збиток 661 тис.грн Податок на прибуток Податок на прибуток 
відсутній до сплати. Фінансовий результат до оподаткування за поточний рік та минулі періоди, 
окрім 2019 року, складав збиток. Поточний податок Податок на прибуток обчислюється 
відповідно до законів, які в даний час діють в Україні, а саме, сума поточного податку на 
прибуток до сплати розраховується від суми оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за 
правилами податкового законодавства України. Оподатковуваний прибуток відрізняється від 
чистого прибутку, який відображений у попередньому звіті про сукупні прибутки та збитки, тому 
що не включає статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню  в інші роки і в  
подальшому не включає елементи, які ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до 
зменшення бази оподаткування. Зобов’язання Товариства за поточним податком розраховується з 
використанням ставок податку, які є чинними або набули чинності на звітну дату. Визнання 
поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів Податок на прибуток 
відображається в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 
12 (МСБО 12) «Податки на прибуток». Поточний податок за поточний і попередні періоди 
визнається як зобов'язання на суму, що не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за 
поточний та попередній періоди перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то 
перевищення слід визнавати як актив. Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна 
зараховувати для відшкодування поточного податку попереднього періоду, визнається як 
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актив. Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів. 
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Відстрочене податкове зобов'язання визнається
щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі 
різниці виникають від: а) первісного визнання гудвілу, або б) первісного визнання активу чи 
зобов'язання в операції, яка: i) не є об'єднанням бізнесу; та ii) не має під час здійснення жодного 
впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). Тимчасові різниці, 
що підлягають вирахуванню Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за 
винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу 
або зобов'язання в операції, яка: а) не є об'єднанням бізнесу; та б) не впливає під час здійснення 
операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). Поточні
податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку 
передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із 
застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до 
кінця звітного періоду. Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками 
оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення 
зобов'язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або 
превалюють до кінця звітного періоду. Витрати з податку на прибуток, що визнані витратами 
згідно з МСБО 12 «Податок на прибуток» в звітному періоді  не нараховуються. Відстрочених 
податкових активів та зобов’язань немає. Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн. У 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» товариство 
розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та зв'язаними 
сторонами. Сторони звичайно розглядаються як пов'язанi, коли одна зi сторiн має можливiсть 
контролювати iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може значно впливати на 
прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi. Також пов'язаними 
сторонами вважаються спiльнi пiдприємства органiзацiї й основнi члени її керiвництва. При 
вирiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу характер взаємин 
сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 
31 грудня 2020 року: Найбiльшi учасники (акцiонери) - ТОВ «Ексім Консалтинг Два»:  • Інші 
поточні зобов'язання - 1226 тис. грн. Факти, що відносяться до особливої інформації та їх вплив 
на діяльність Товариства. Протягом 2020 р. Товариство не здiйснювало правочинiв,, що згідно з 
нормами ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних 
паперів.Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік В найближчі роки 
Товариство планує збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру  надаваних 
послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне i 
раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також 
пошук інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в 
майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, 
загальноекономічні негативні тенденції в країні. Персонал та оплата праці. На вимогу МСБО 19 у 
примітках до фінансової звітності надаємо наступну інформацію. Середньооблікова чисельність 
персоналу за 2020 рік – 3 особи. Протягом 2020 року працівникам Товариства виплачувалась 
заробітна плата згідно штатного розпису. Фонд заробітної плати за звітний рік – 352 тис. грн. 
Також протягом 2020 року Товариством виплачувалася винагорода згідно договорів цивільно – 
правового характеру, яка становить за звітний рік – 100 тис. грн.Простроченої заборгованості із 
виплати заробітної плати та винагороди згідно договорів цивільно – правового характеру станом 
на 31.12.2020 року немає.
Iнформацiя про корпоративне управлiння У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi 
товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, корпоративне управлiння товариством – це система 
вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та 
здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його 
учасниками стосовно управлiння ним. Статутом Товариства передбачено створення наглядової 
ради та ревізійної комісії. Наглядова рада та Ревізійна комісія створені та функціонують. Цілі та 
політики управління фінансовими ризиками. Товариство визнає, що здійснює діяльність в 
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нестабільному ринковому середовищі, що спричиняє ризик зміни власного капіталу Товариства 
внаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і розмір впливу яких 
заздалегідь визначити з певним ступенем достовірності неможливо. Отже, в ході діяльності 
Товариства його фінансові активи та зобов’язання можуть зазнавати впливу ризиків, як загальних 
фінансових, так і специфічних (галузевих), пов’язаних безпосередньо із професійною діяльністю 
Товариства. До загальних фінансових ризиків Товариство відносить кредитний ризик, ринковий 
ризик та ризик ліквідності. Кредитний ризик. Це ризик того, що одна сторона контракту про 
фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення 
фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик властивий таким фінансовим інструментам 
як грошові кошти на поточних та депозитних рахунках в банку, боргові цінні папери та 
дебіторська заборгованість. Основним підходом до оцінки кредитного ризику в Товаристві є 
оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються інформація щодо 
фінансових показників діяльності та не фінансова інформація щодо контрагента. Станом на звітну 
дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало вищезазначених активів, а також 
активів, які б були прострочені або значно знецінилися. Ринковий ризик. Це ризик того, що 
справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться 
внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик включає такі види ризику як ціновий 
ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість 
або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
ринкових відсоткових ставок (крім тих, що спричинені відсотковим ризиком чи валютним 
ризиком), незалежно від того, внаслідок яких чинників вони виникають – характерних для 
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи такими, що впливають на всі подібні 
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки 
цінового ризику є аналіз чутливості. Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартість або 
майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних 
курсів. Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, що 
номіновані в іноземній валюті. Наразі Товариство не здійснювало та не планує здійснювати 
інвестування коштів в такі фінансові інструменти, отже цей ризик не має значного впливу на 
активи Товариства. Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових 
ставок. Цей ризик виникає у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, щодо яких існують 
ринкові в ідсоткові ставки. Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не 
обліковувало активів, які б відповідали вищезазначеним характеристикам, отже аналіз чутливості 
не проводився.Ризик ліквідності. Це ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при 
виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль 
ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які 
пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні 
потоки грошових коштів від операційної діяльності. Основними категоріями ризику, що пов’язані 
із професійною діяльністю Товариства, є: - операційний ризик. Це ризик, що виникає внаслiдок 
людських, технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням 
галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту,
iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-
правовому регулюваннi. ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» веде основну дiяльнiсть у сферi 
виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та проведення водозниження, 
вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї. Протягом 2020 року функцiонування цiєї 
галузi економiки зазнало значних негативних тенденцiй та коливань у зв’язку iз наявнiстю 
полiтичної нестабiльностi, падiнням економiки. Станом на 31 грудня 2020 року, у зв’язку з 
полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння 
потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає. 
Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i 
капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв. Станом на 31 
грудня 2020 року кiлькiсть валютного ризику низька, якiсть управлiння потребує вдосконалення, 
сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
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Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових 
актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного 
тлумачення встановлених законiв або правил. На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, 
особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, 
встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той 
час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до 
виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних 
санкцiй та адмiнiстративних стягнень. Протягом 2020 року не було випадкiв невiдповiдностi 
дiяльностi товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову 
звiтнiсть в разi її наявностi. Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень 
та капiталу, який виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, 
контрагентами, акцiонерами або регулятивними органами. Станом на 31.12.2020 року сукупний 
ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний. Стратегiчний ризик - це наявний або 
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi 
рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. 
Станом на 31.12.2020 року сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає. 
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi 
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. 
Управлiння капiталом та ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, 
квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Фактичний вплив змін оцінок в звіті за 2020 рік 
Підготовка фінансових звітів Товариства відповідно до МСФО вимагає від менеджменту робити 
певні припущення і оцінки, які зачіпають звітні суми активів і зобов'язань, доходів, витрат і 
умовних зобов'язань. Припущення і оцінки відносяться в основному до визначення термінів 
експлуатації, оцінки запасів, визнання і виміру забезпечень і погашення майбутніх податкових 
вигод. Усі припущення і оцінки ґрунтовані на чинниках, відомих на кінець звітного періоду. Вони 
визначаються на основі найбільш вірогідного результату майбутнього розвитку бізнесу, 
включаючи ситуацію в секторі, де діє Товариство і загальне бізнес-середовище. Оцінки і 
очікування, що лежать в їх основі, регулярно переглядаються. Фактичні суми можуть 
       відрізнятися                 від припущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як чекало 
Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'являється нова інформація, різниці 
відбиваються в звіті про прибуток і, відповідно, міняються припущення. 
Подiї пiсля дати балансу. Подій після дати балансу, які вимагають розкриття в даній фінансовій 
звітності, відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не 
відбувалось.Ця  фінансова звітність затверджена керівництвом 22 лютого 2021 року і підписана 
від імені керівництва наступними посадовцями: 
Генеральний директор   ___________________     Лепікаш О. Ю. Головний бухгалтер 
___________________     Семенюк Л. М.

д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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 «Аудиторська фiрма 
«Iнтелект-Капiтал»

36391522

03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307

1

3

4

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

24.04.2018, 358/56

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 
ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 
управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію 
про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку 
призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 
року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий  
ринок»  та  підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів».

9

Номер та дата договору на проведення аудиту №5/04-1А, 05.04.202110

Дата початку та дата закінчення аудиту 05.04.2021-07.04.202111

Дата аудиторського звіту 07.04.202112

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

12000,0013

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

42555

Текст аудиторського звіту14

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті 
про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління 
«Трансгідромеханізація» за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Адресат: Управлінський персонал 
ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» Адреса: 04071, м.Київ, вул. Електриків , 16 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
ТОВАРИСТВО (ЕМІТЕНТА) Повне найменування Скорочене найменування Приватне акціонерне товариство 
«Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація» Код ЄДРПОУ 
01385930Місцезнаходження юридичної особи 04071, м.Київ, вул. Електриків , 16Дата державної реєстрації, дата та 
номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про 
юридичну особу Дата державної реєстрації: 12.06.1996 Дата запису: 30.01.2007 Номер запису: 1 068                                 
120 0000 018645 Місцезнаходження реєстраційної справи  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація         
Поточний рахунок, МФО, назва банку UA613510050000026001659131500 в АТ  «Укрсиббанк», МФО 351005 
Основні види діяльності Код КВЕД 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і 
розроблення кар'єрів; Код КВЕД 42.91 Будівництво водних споруд (основний); Код КВЕД 43.11 Знесення; Код 
КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, 
н. в. і. у.;  

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

2 суб’єкти аудиторської діяльності
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Код КВЕД 45.20 Т  ехнічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.32 Надання в оренду 
будівельних машин і  устатковання; Код КВЕД 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів; Код КВЕД 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду); Код 
КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Код 
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 69.10 
Діяльність у сфері права; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Код КВЕД 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду 
автомобілів і легкових автотранспортних засобів Генеральний директор  Лепікаш Олександр Юрійович ВСТУПНИЙ 
ПАРАГРАФ Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал» (номер реєстрації у 
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – №4255), на підставі договору № 5/04-1А від 5.04.2021 року та 
у відповідності до:• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 
грудня 2017 року; • Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, 
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації  переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000). Цей звіт 
містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно 
до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про 
корпоративне управління (  надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) ПрАТ «СУ 
«Трансгідромеханізація» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, і включає: • опис основних характеристик систем 
внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками 
значного пакета акцій Замовника; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах Замовника; • опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; • 
опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено 
управлінським персоналом відповідно до вимог (  надалі – встановлені критерії): • пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; • «Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині 
вимог щодо інформації, зазначеної  у  підпунктах  5-9  пункту   4   розділу VII додатка 38 до цього Положення. 
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що 
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в 
тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 
40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО 
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і 
достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 
закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть 
відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання 
цього завдання. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ 
ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  Метою завдання з надання 
впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому 
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу 
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання 
впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації 
Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, 
ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: • 
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління 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 внутрішньог  контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються  завдання з 
надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст 
інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація 
Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські 
результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього 
контролю, які були виявлені; • ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості 
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щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного  періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями виконання такого завдання. Загальний комплекс здійснених процедур отримання 
аудиторських  доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: • отримання розуміння Замовника як 
середовища функціонування системи корпоративного управління: обов’язковість формування наглядової ради, 
можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору 
або ревізійної комісії); • дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів 
корпоративного управління; • дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; • долідження 
повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, 
наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; • дослідження форми функціонування 
органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади 
ревізора;• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність 
колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого 
висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, 
але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, 
протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та 
звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими  особами Замовника, дані депозитарію про склад 
акціонерів.ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням 
політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал» відповідно до вимог 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи 
контролю якості ТОВ «АФ «Інтелект-Капітал», є отримання достатньої впевненості у тому, що:• саме Товариство та 
його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та • звіти, які 
надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.Ми виконали завдання з надання 
обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в 
розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 
завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, 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. ДУМКА Ми виконали завдання з надання 
обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація», 
що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які 
прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та 
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис 
повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про 
корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 
статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий  ринок»  та  підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 
до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО 
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал  Замовника несе відповідальність  за іншу  інформацію, 
яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «  
Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу 
VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення 
НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про 
корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) посилання на: а) власний 
кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник; б) інший  кодекс  корпоративного управління, який  
Замовник добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного 
управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2) якщо Замовник відхиляється від положень 
кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від  частин кодексу корпоративного управління він 
відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори 
акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та 
колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені 
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне 
управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-
яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв’язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою 
відповідальністю,  згідно вимог  частини 3  статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є 
перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, 
отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що 
містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи 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. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-
Капітал» Код за ЄДРПОУ 36391522Відомості про державну реєстрацію  Святошинська районна у м. Києві державна 
адміністрація № запису  1 072 102 0000 023416 04.02.2009 р. Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру 
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аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно  рішення Аудиторської палати 
України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 
24.04.2018 року № 358/5. Свідоцтво № 0775 дійсне до 31.12.2023 року Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. 
Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 
консультування з питань оподаткування. Телефон  (044) 517-22-77, (097) 620-78-99 Виконавцем завдання з надання 
обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Ніколаєва Марія 
Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року. Директор ТОВ «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», аудитор Ніколаєва М. В. Адреса аудитора:  03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83 Дата 
аудиторського звіту 7 квітня 2021 року

д/н
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадовi особи емiтента  – члени Наглядової ради та Виконавчий директор, якi здiйснюють 
управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє про те, що, наскiльки їм 
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан 
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 
керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
 якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
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