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

Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 733/1.10
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Хохотва Михайло Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

00191810

4. Місцезнаходження
емітента

85732 Донецька область Волноваський р-н, смт.Новотроїцьке, вул.Радянська,
буд.85

5. Міжміський код, телефон
(050) 328-66-20 д/н
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

trofimov-sa@ntru.com.ua

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
. .
рішення загальних зборів
д/н
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

яка
здійснює
оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019
www.ntru.com.ua/aktsioneram#c3
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу.

X

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

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

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

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

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

X

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

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

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

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

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

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

X

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

X

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

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Загальними Зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою Товариства не приймалось рiшення про
затвердження рiчної iнформацiї емiтента.
Роздiл 2 "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не мiститься у звiтi на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 3 "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не мiститься у звiтi - емiтент не здiйснював
фiнансових iнвестицiй з метою участi в iнших юридичних особах.
Роздiл 4 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 5 "Iнформацiя про рейтингове агентство" не мiститься у звiтi - в звiтному роцi емiтент не користувався
послугами рейтингових агентств для визначення кредитного рейтингу.
Роздiл 6 "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
мiститься у звiтi - фiлiй чи iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

Роздiл 7 "Судовi справи" не мiститься у звiтi - судовi справи, за якими б розглядались позовнi вимоги у розмiрi на
суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року i
стороною в яких виступав би емiтент, його дочiрнi пiдприємства чи посадовi особи, вiдсутнi.
Роздiл 8 "Штрафнi санкцiї емiтента" не мiститься у звiтi - фактiв виплати штрафiв чи компенсацiй протягом
звiтного року не було.
Роздiл 10 пункт 2) "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 10 пункт 3) "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не
мiститься у звiтi - засновники Товариства станом на кiнець звiтного перiоду акцiями емiтента не володiють.
Роздiл 11 пункт 4) "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" не мiстить iнформацiї про
проведенi збори, так як останнiй раз збори скликалися у 2014 роцi.
Роздiл 12 "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу
та/або класу належних їм акцiй" не мiстить iнформацiї щодо фiзичних осiб - фiзичнi особи акцiями Товариства у
розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв не володiють.
Роздiл 13 "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим,
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не мiститься у звiтi - про такi змiни протягом звiтного
року емiтенту не вiдомо.
Роздiл 14 "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 15 "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 17 пункт 2) "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не мiститься у звiтi - процентнi, дисконтнi чи цiльовi
(безпроцентнi) облiгацiї протягом своєї дiяльностi Товариство не емiтувало.
Роздiл 17 пункт 3) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не мiститься у звiтi - будь-якi iншi
цiннi папери, крiм акцiй, за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, розмiщенi але не зареєстрованi
випуски цiнних паперiв вiдсутнi.
Роздiл 17 пункт 4) "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не мiститься у звiтi - похiднi цiннi папери
Товариством не випускалися.
Роздiл 17 пункт 5) "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не мiститься у звiтi на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", так як емiтент є
приватним акцiонерним товариством щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну
пропозицiю.
Роздiл 17 пункт 6) "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не мiститься у
звiтi - акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупалися i не продавалися.
Роздiл 18 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за
якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не мiститься у звiтi на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 19 "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента"
не мiститься у звiтi - iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариство не випускало.
Роздiл 20 "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру
статутного капiталу такого емiтента" не мiститься у звiтi - працiвники Товариства акцiями у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента не володiють.
Роздiл 21 "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не
мiститься у звiтi - зазначенi обмеження вiдсутнi.
Роздiл 22 "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" не мiститься у звiтi - емiтентами зазначеною iнформацiєю не володiє.
Роздiл 23 "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не мiститься у звiтi рiшення про виплату дивiдендiв протягом останнiх 5-ти рокiв загальними Зборами акцiонерiв не приймалось
(збори не проводились).

Роздiл 25 "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не
мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Роздiл 26 "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Розiдл 27 "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не мiститься у звiтi на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 28 "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 31 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових
цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не мiститься у звiтi на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Роздiл 33 - "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого
емiтента, яка наявна в емiтента" не мiститься у звiтi - такою iнформацiєю емiтент не володiє.
Роздiл 34 "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не мiститься у рiчному звiтi - такою iнформацiєю емiтент не володiє.
У зв'язку з тим, що емiтент за весь перiод дiяльностi не випускав будь-якi iпотечнi цiннi папери (iпотечнi облiгацiї,
iпотечнi сертифiкати чи сертифiкати ФОН) рiчний звiт також не мiстить iнформацiю згiдно роздiлiв 36 - 45:
Роздiл 36 " Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй";
Роздiл 37 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента
iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року";
Роздiл 38 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття";
Роздiл 39 "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв";
Роздiл 40 "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв";
Роздiл 41 "Основнi вiдомостi про ФОН";
Роздiл 42 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН";
Роздiл 43 "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН";
Роздiл 44 "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН";
Роздiл 45 "Правила ФОН".

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

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

АОО №185466

3. Дата проведення державної реєстрації

19.07.2000

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

29338000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
1103

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.11

ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ,
КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

46.77

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "ПУМБ" в м.Київ

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26007962486038

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

АТ "ПУМБ" в м.Київ

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26007962486038

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звітному періоді ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
(далі - ПрАТ "НТРУ") здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту (нова
редакція), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "НТРУ"
(Протокол № 1-2014 від 25.03.2014 р.).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" є правонаступником
всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ", створеного в процесі приватизації державного майна Новотроїцького
державного рудоуправління на підставі рішення Фонду державного майна України
(наказ від 17 березня 2000 року № 28/542 "Про корпоратизацію Новотроїцького
державного рудоуправління") та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня
1996 року № 1099 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації
державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" та Наказу Державної
акціонерної компанії "Укррудпром" № 251 від 11 липня 2000 року "Про заходи щодо
створення Відкритого акціонерного товариства "Новотроїцьке рудоуправління" та діє
на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".
Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
викладено, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", як
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", відповідно до
рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2011 р. Товариство створено без
обмеження терміну діяльності.
ПрАТ "НТРУ" з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створеною за
законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові
та інші рахунки в банківських установах, знак для товарів та послуг, інші
реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені.
Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається
статутом Товариства.
Особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського та податкового обліку
- Головний бухгалтер.
Головний бухгалтер ПрАТ "НТРУ" несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю
бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення
всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених
документів, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого терміну, вiдповiдно до
повноважень та обов'язків, зазначених у Посадовій iнструкцiї Головного бухгалтера
ПрАТ "НТРУ".
Фінансова звітність ПрАТ "НТРУ" відображає справедливу та достовірну інформацію
згідно з стандартом П(с)БО, яка складена відповідно до чинного законодавства.
Система оподаткування - загальна, платник ПДВ. ПрАТ "НТРУ" не має зовнішнього
фінансування.
Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства.
За власними зобов'язаннями ПрАТ "НТРУ" відповідає всім своїм майном.
Основною метою діяльності ПрАТ "НТРУ" є здійснення підприємницької (господарської)
діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації
добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а
також отримання акціонерами дивідендів.
Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
За звiтний перiод:
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 1
097 особи (з них 75% склали працівники робочих спеціальностей, 25% - керівники,
фахівці і службовці);
середньооблiкова чисельність позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють
за сумiсництвом - 4 особи;
облікова чисельність працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) - 6 осiб;

фонд оплати працi штатних працівників, порiвняно з попереднiм роком,
збiльшився на 50,4% i становить 131 689,6 тис. грн.
Основною причиною збiльшення фонду заробiтної плати є полiтика керiвництва
пiдприємства щодо його регулювання в залежностi вiд загальних соцiальноекономiчних умов в країнi.
Система винагороди персоналу пов'язана зі стратегією підприємства і спрямована на
забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів,
підтримку кар'єрного і професійного зростання працівників.
ПрАТ "НТРУ" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні
огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити
конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат
проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці.
Середня зарплата за 2018 рік склала 11 293,53 грн проти 8 543,65 грн 2017 року.
При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе
зобов'язання по охороні праці, тобто працівник - зобов'язаний підкорятися правилам
внутрішнього трудового розпорядку, наймач - зобов'язаний забезпечувати умови праці
відповідно до законодавства, його оплату.
Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПрАТ "НТРУ", є
колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і
положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку
встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань
охорони праці і техніки безпеки.
Усі працівники, що поступають на підприємство, а також ті, що відряджаються
на підприємство, допускаються до виконання обов'язків на території підприємства
тільки після проходження ввідного інструктажу по охороні праці і пожежної безпеки.
Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності
проводиться з кожним працівником, що вчиться, індивідуально з практичним показом
прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб,
обслуговуючих однотипне устаткування, або в межах загального робочого місця.
На підприємстві використовується методика стратегічного планування
персоналу, яка дозволяє визначати дефіцит і надлишок персоналу по ключовим
професіям в довгостроковій перспективі з урахуванням планованої модернізації та
розвитку виробництва. Операційна потреба в персоналі на поточний період
визначається на підставі показників бізнес-планів виробництва і реалізації
продукції, завантаження устаткування підприємства. Система підбору персоналу
націлена на постійний пошук і залучення молодих випускників ВУЗів з потенціалом
для довгострокового розвитку всередині підприємства.
На підприємстві працює ефективна програма адаптації нових працівників,
працює система наступності і програма Кадрового резерву. Розвиток кадрового
резерву здійснюється, як за рахунок цілеспрямованого навчання резервістів, так і
за рахунок розвиваючих призначень / ротацій. Інформація про кадровий резерв
прозора і доступна всім працівникам підприємства. Призначення на керівні позиції
здійснюються з кадрового резерву.
Система навчання охоплює усі категорії працівників. У 2018 році 599 працівників
пройшли навчання. Інвестиції в навчання і розвиток склали 1 275 522 грн. На
навчання працівників витрачено 71 880 годин.
У 2018 році на підприємство було прийнято 22 молодих фахівця.
На підприємстві впроваджена єдина корпоративна культура, яка дозволяє з'єднати
цілі і правила підприємства з особистими сенсами працівників, дати відчуття
приналежності до підприємства-лідера:
- безпека і турбота про екологію: наш пріоритет - безпека людини, довкілля і
майна;
- чесність: ми відкриті і чесні по відношенню один до одного, нашим партнерам,
конкурентам і суспільству: наші слова не розходяться зі справою;
- лідерство: ми проявляємо ініціативу і прагнемо бути кращими у всьому, що робимо;
ми ставимо перед собою амбітні цілі і несемо особисту відповідальність за
результат;
- менталітет переможця: ми позитивні і віримо в успіх, не боїмося труднощів і
розвиваємо компетентність працівників для ефективного вирішення масштабних
завдань;
- менталітет відповідального власника: ми дбайливо відносимося до активів і
ресурсів підприємства, піклуємося про збереження і примноження;
- взаємоповага і довіра: ми поважаємо себе й інших; вирішуємо складні завдання
разом, довіряючи професіоналізму один одного, і допомагаємо колегам бути
успішними.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не є учасником холдингових компанiй, концернiв, асоцiацiй i не належить
до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства протягом
звітного року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - за
найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, метод
оцінки вибуття запасів - метод середньозваженої вартості для незавершеного
виробництва і готової продукції основного виробництва, метод ідентифікованої
вартості для інших видів запасів, фінансові інвестиції відсутні.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основні види продукції :
- Вапняк флюсовий доломітизований зі змістом оксиду магнію (MgO) на рівні 7-9%;
- Вапняк флюсовий доломітизований зі змістом оксиду магнію (MgO) не більше 5,5%;
- Щебінь.
Фракційний склад: 0-5мм, 5-20мм, 20-60мм, 50-100мм, 80-130мм.
Підприємство відвантажує продукцію завантаженням в автотранспорт, а також
залізничним транспортом в напіввагонах, думпкарах і хоперах-обкатишевозах. Можливі
умови відвантаження, згідно Інкотермс-2010 - FCA, EXW.
Підприємство є найбільшим виробником вапняків в Україні з обсягом відвантажень на
адресу споживачів до 400 тис. тонн в місяць.
У 2018 р. обсяг реалізації продукції підприємства склав 3.9 млн т., доход від
реалізації склав 951 млн грн без ПДВ. За даними незалежної Української асоціації
вапняної промисловості, підприємство щорічно займає 1е місце по добуванню і
реалізації флюсо-доломітної продукції в Україні. Середня ціна реалізації в 2018 р.
- 242,41 грн/т без ПДВ.
Реалізації продукції Товариства на експорт в 2018 році не було.
Перспективність виробництва:

Згідно зі стратегією підприємства, ПрАТ "НТРУ" до 2028 р. планує наростити
реалізацію продукції до 5,3 млн т/рік, освоїти нові ніші ринку, а також працювати
над пошуком нових сфер застосовності продукції Товариства.
Залежність від сезонних змін:
До 30% від обсягу виробленої продукції залежить від сезонності через ризик
змерзаємості в зимовий період при відвантаженні залізничним транспортом.
Основні ринки збуту та основні клієнти:
Основним ринком збуту продукції компанії є ринок України, на якому реалізується
100% продукції. ПрАТ "НТРУ" протягом багатьох десятиліть є надійним постачальником
продукції власного виробництва для підприємств металургійної галузі, а також для
підприємств вапняної, сільськогосподарської, скляної, цукрової, будівельної і
дорожньо-ремонтної галузей промисловості в Україні, про що свідчать результати
досліджень профільних організацій.
Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення виробництва і ринків збуту:
Основні ризики:
- відсутність резерву техніки для організації процесу навантаження, а також
локомотивів для організації внутрішньої логістики;
- несвоєчасне розкриття корисних копалини через нестачу техніки для переміщення
гірничої породи;
- нестача навантажувальних і дозувальних потужностей (навантажувачі, залізничні
ваги);
- хаотичне подання-прибирання порожніх вагонів різних власників;
- велика кількість несправних вагонів (до 20% від загальної кількості вагонів, що
подаються);
- посилення вимог з боку ПАТ "Укрзалізниця" по відбракуванню вагонів з несправною
гальмівною системою;
- тривале узгодження інструкцій і наказів по ПАТ "Укрзалізниця" на відправлення
несправних вагонів різних власників в ремонт.
НТРУ долає свої ризики шляхом оптимізації внутрішньої і зовнішньої логістики,
маркетинговими кампаніями і виробництвом якісного продукту для споживачів.
Ключові принципи продажів і просування продукції:
- системні В2В продажі;
- консультаційний і експертний підходи в продажах;
- популяризація діяльності компанії і її продукції;
- участь в профільних виставках, конференціях, семінарах;
- організація обміну досвідом по використанню продукції клієнтами ПрАТ "НТРУ" з
потенційними споживачами;
- дослідження застосовності продукції галузевими інститутами і залучення
профільних експертних організацій і сертифікуючих органів при виведенні продукту
на нові ринки.
Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:
Джерелом сировини є 2 ділянки здобичі (Західна та Східна) Новотроїцького родовища
вапняків і доломітів. Розвідані запаси сировини до 2029р. складають 50 млн т.
Зміна цін на продукцію здійснюється в прив'язці до індексу промислових цін (PPI).
Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент:
Економічна і політична ситуація в країні не сприяють стійкому розвитку галузі.
Також, на діяльність Товариства чине вплив його місцезнаходження. Втім, ПрАТ
"НТРУ" за рахунок реалізації маркетингової стратегії і відкриттю нових ніш
реалізації доломітизованого вапняку, займає перше місце на ринку виробників
вапняків в Україні.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:
Враховуючи розвиток ринку і постійну орієнтацію на споживача, НТРУ модернізує і
оптимізує виробництво і логістичну інфраструктуру, впроваджує сучасні
маркетингові, технологічні і управлінські програми.
Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента:
Конкурентами НТРУ є:
- в Україні:
Гірничодобувна промисловість (виробництво доломіту + вапняку звичайного (далі ВЗ)), Тернопільський Кар'єр (ВЗ), Негінский кар'єр (ВЗ), Закупнянський кар'єр
(ВЗ), Хайдельберг-цемент (ВЗ), Кам'янець-подільське Гипсовик (Доломіт + ВЗ),
Таврійска будівельна компанія (ВЗ), Фітоліт (ВЗ), Укрпром-Буд (ВЗ), Вінницький

вапняковий кар'єр (ВЗ), Стриганецький кар'єр (ВЗ), Скала-Інтер (ВЗ), Енко
Ентерпрайз (ВЗ);
- в Світі: Картель Промснаб (РФ) (ВЗ), Stevin Rock L.L.C. (ОАЕ) (Доломіт + ВЗ),
Cariera Saptebani SA (Молдова) (ВЗ), Ametys s.r.o. Kosice (Словаччина) (ВЗ),
Різдвяний кар'єр (РФ) (ВЗ), Kopalnia Wapienia Morawica (Польща) (ВЗ), Cristalmin
S.R.L. (Румунія) (ВЗ), Хмелинецкий кар'єр (РФ) (ВЗ), Ольшанский кар'єр (РФ) (ВЗ),
Carmeuse Slovakia s.r.o. (Словаччина) (ВЗ), Доломіт (Білорусь) (доламіт), Likos Poland PW (Польща) (ВЗ), Рускальк (РФ) (ВЗ).
Конкурентними перевагами реалізації продукції є:
- підвищений вміст оксиду магнію (MgO) для металургійної і гірничо-добувної
промисловості;
- адсорбуючі властивості для цукрової промисловості;
- оптимальність хімічного складу, затвердженого ДСТУ, в якості сировини для
виробництва мінпорошка;
- підвищена міцність продукту (60 МПа);
- низька пористість продукту;
- низька вартість логістики із-за географічної близькості до основних споживачів
продукції (металурги, виробники вапна);
- можливість вирішення логістичних питань із залученням системних логістичних
операторів;
- безперебійність постачань у зв'язку з цілорічним виробництвом;
- зниження чинника сезонності постачань у зв'язку з низьким вмістом глинистих
складових і сторонніх домішок;
- наявність кептивного попиту, що гарантує реалізацію певного обсягу продукції на
адресу металургійних підприємств.
Перспективні плани розвитку емітента:
- утримання обсягу реалізації продукції, досягнутого в 2018 р.;
- в 5-ти річний термін досягнути обсягу реалізації 5,3 млн т.;
- розширення присутності в нових областях промисловості (сільське господарство рослинництво і тваринництво, дорожнє будівництво);
- вихід на міжнародний ринок (Білорусь);
- поліпшення якості роботи з клієнтами, шляхом модернізації логістичних процесів.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання:
ТОВ "АЗОВТРАНСГРУП", ПрАТ "ВЕСКО", ТОВ "ВОСТОК БЕЛАЗ СЕРВІС", ТОВ "ДТЕК
"ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ", ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ ЛТД", ТОВ "БМП МРІЯ", ПАТ "ПВП
КРИВБАСВИБУХПРОМ".
Екологічні аспекти:
Життя і здоров'я людей - ключовий пріоритет ПрАТ "НТРУ". Стратегія підприємства в
області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на меті
досягнути відсутності шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт.
Приріст потужностей виробництва вимагає відповідних затрат на вирішення
екологічних питань. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм стану атмосферного
повітря на робочих місцях та на межі санітарно-захисної зони виконуються заходи з
пилоприглушення на автомобільних дорогах кар'єрів, промислових майданчиках
структурних підрозділів підприємства, відвалах, впродовж технологічних ліній
збагачення сировини та транспортування відходів збагачення, проводиться висадка
зелених насаджень в санітарно-захисній зоні підприємства. Видобуток корисних
копалин відкритим способом веде до порушення великих площ земельних ділянок. Для
зниження негативного впливу на довкілля ведеться гірничо-технічна та біологічна
рекультивація порушених земель.
Кар'єрні води збираються у зумпфах Вапнякового кар'єру та видаляються насосами на
очисні споруди, де вода освітлюється перед скидом у водний об'єкт. В 2018 році
проводились роботи по реконструкції системи водовідливних мереж. Захід дає
можливість:
- транспортувати кар'єрну воду на очисні споруди;
- довести якість кар'єрних вод по завислим речовинам перед скидом у водний об'єкт
до нормативних значень.
Для зниження техногенного навантаження на довкілля підприємством проводиться
використання розкривних порід для зворотної забудови відпрацьованих просторів
Вапнякового кар'єру, будівництва автомобільних доріг у кар'єрі та на відвалах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років збільшення активів Товариства відбулося за рахунок
придбання та оновлення основних засобів. Також, в 2018 році витрати на розкривні
роботи були визнані в обліку підприємства як інвестиції з терміном амортизації
рівним терміну розробки ділянок кар'єра.
Фінансові інвестиції відсутні.
Протягом 2018 ріку вартість основних засобів збільшилася на 120 296 тис. грн за
рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних
засобів, визнання необоротним активом витрат на розкривні роботи та зменшилася за
рахунок зносу.
Збільшення первісної вартості основних засобів на 247 246 тис. грн, у тому числі:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 4 724 тис. грн;
- машини та обладнання - 59 951 тис. грн;
- транспортнi засоби - 23 095 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 576 тис. грн;
- інші основні засоби - 8 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 401 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 157 491 тис. грн.
Збільшення первісної вартості основних засобів у 2017 році на 67 297 тис. грн
за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних
засобів та зменшилася за рахунок зносу.
Було придбано та створено основних засобів у сумі 108 108 тис. грн, у тому числі:
- будівлі та споруди - 25 598 тис. грн;
- машини та обладнання - 45 135 тис. грн;
- транспортні засоби - 33 333 тис. грн;
- інші основні засоби - 4 042 тис. грн.
Збільшення первісної вартості основних засобів у 2016 році на 90 105 тис. грн
за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень
основних засобів та зменшилася за рахунок зносу.
Було придбано та створено основних засобів на суму 104 926 тис. грн, у тому
числі:
- машини та обладнання - 51 592 тис. грн;
- транспортні засоби - 45 035 тис. грн;
- інші основні засоби - 8 299 тис. грн.
Збільшення первісної вартості основних засобів у 2015 році на 22 749 тис. грн
за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних
засобів та зменшена за рахунок зносу.
Придбання, створення та поліпшення основних засобів у 2015 року було здійснено на
суму 30 398 тис. грн.
У тому числі:
- транспортні засоби - 12 648 тис. грн;
- машини та обладнання - 15 532 тис. грн:
- інші основні засоби - 2 218 тис. грн.
Протягом 2014 року вартість основних засобів зменшилася на 6 396 тис. грн за
рахунок зносу.
Стратегією розвитку на майбутній рік є залучення інвестицій для підтримки
потужностей підприємства та зростання обсягів виробництва і реалізації товарної
продукції:
- проведення геологорозвідувальних робіт (буріння свердловин) - 3 172 тис. грн для
збільшення балансових запасів корисних копалин Вапнякового кар'єру на 65,9 млн. т
дозволить продовжити термін експлуатації родовища на 10 років;
- будівництво перевантажувального майданчику №4 - 12 781 тис. грн забезпечить
зростання та гарантує стабільність обсягів постачання сировини на переробку;
- реконструкція водовідливу кар'єру - 6 065 тис. грн;
- будівництво вузлу розсіву вапняку фр. 0-20 мм - 4 798 тис. грн забезпечить попит
споживачів на вапняк дрібних фракцій;
- будівництво залізничних терезів - 4 361 тис. грн;
- придбання автомобільних терезів - 1 000 тис. грн;
- придбання автосамоскидів САТ 772G (3 од.) - 20 087 тис. грн, гідравлічних
екскаваторів (2 од.) 16 801 тис. грн, бурового верстату
СБШ-250 б/в - 4 660 тис. грн, бульдозерної техники - 16 598 тис. грн;
- капітальні ремонти промислових будівель - 9 866 тис. грн;
- капітальні ремонти залізничної колії - 8 357 тис. грн;
- капітальний ремонт дробарно-збагачувальної фабрики - 9 435 тис. грн.
Спосіб фінансування інвестицій - власні кошти підприємства.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
На кінець звітного періоду підприємство має на балансі основні засоби виробничого
призначення за первісною вартістю 636 722 тис. грн:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 101 968 тис. грн (у складі
виробничих будівль найбільшу питому вагу мають виробничі склади, майстерні,
залізничне депо);
- машини та обладнання - 213 893 тис. грн (парк виробничих машин та обладнання
містить в собі бульдозери, екскаватори та інше обладнання, яке використовується
для забезпечення процесу добування та реалізації);
- транспортні засоби - 142 184 тис. грн (залізничний та вантажний транспорт);
- інструменти, прилади та інвентар - 3 064 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 157 491 тис. грн;
- інші (у т.ч. МНМА) - 18 122 тис. грн.
Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання,
створення, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.
Коефіцієнт оновлення основних засобів на кінець звітного періоду становить 0,4.
Сума нарахованої амортизацiї основних засобів протягом року склала 126 906 тис.
грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому становить майже 44%, по групам:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50%;
- машини та обладнання - 43%;
- транспортнi засоби - 42%;
- інструменти, прилади та інвентар - 51%;
- інші основні засоби - 8%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.
Згідно прийнятої Товариством облікової політики встановлені наступні строки
використання основних засобів:
- будівлі - 20 років;
- споруди та інженерні комунікації - 15 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади та інвентар - 4 роки ;
- інші основні засоби - 12 років.
Станом на 31.12.2018р. Товариство має в оренді 23 одиниці техніки. Орендодавцями є
ПрАТ "Веско", ПрАТ "Дружківське рудоуправління", ТОВ "ЮМГ Трейдінг", ТОВ "ЮМДЖИ
ІНВЕСТ".
Передано в оперативну оренду станом на 31.12.2018р. основні засоби:
Орендар
Об'єкт оренди
Орендуєма
площа,м2
ТОВ "Екофармація"
частина будівлі дома зв'язку
49,5
ЦПЗ ПАТ Укрпошта
частина будівлі дома зв'язку
46,3
Обл. управління Ощадбанк
частина будівлі дома зв'язку
51,6
КБ Приватбанк АТ
частина будівлі дома зв'язку
69,7
Значних правочинів щодо об'єктів оренди не було.
Всі основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням та утримуються за
власні кошти Товариства (окрім переданих в оренду). Обмежень на використання
основних засобів не існує. Ступінь використання виробничих потужностей становить
100%.
Спосіб утримання активів підприємства - за рахунок власних коштів.
Екологічні проблеми на утримання основних засобів не впливають.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Останні кілька років добувна галузь в Україні перебуває у складному становищі.
Причини очевидні -складна макроекономічна ситуація в країні, девальвація
національної валюти, зниження купівельної спроможності, а також введення
додаткових законодавчих обмежень.
Робота у таких умовах - це виклик для бізнесу і час для пошуку нових рішень на
шляху досягнення поставлених цілей.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. ПрАТ
"НТРУ" не має зовнішнього фінансування.
Спосіб управління ліквідністю ПрАТ "НТРУ" в цілому полягає в забезпеченні
підприємства постійною наявністю ліквідних коштів, при цьому уникаючи
непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного року Товариство не має невиконаних договорів чи контрактів,
строк виконання яких закінчився у звітному періоді.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Розширення асортименту й покращення споживчих властивостей продукції - постійний і
безперервний процес, що дозволяє підприємству успішно конкурувати на ринку. Не
існує будь-якої інформації щодо події чи обставин та відповідних ділових ризиків
поза охопленим оцінкою управлінського персоналу періодом, які можуть стати
підставою для сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.
ПрАТ "НТРУ" продовжуватиме свою діяльність в майбутньому й не має ні наміру, ні
потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів
згідно з законами або нормативними актами. Відповідальним чином обліковуються
активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання зможе
продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність.
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, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Підприємство не має значимих витрат на дослідження та розробки. У 2018 році
витрати ПрАТ "НТРУ" на виконання науково-дослідних робіт склали 306 тис. грн, у
тому числі розробка проектно-технічної документації, науково-технічних робіт та
інші.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Протягом звiтного року ПрАТ "НТРУ" працювало без припинення дiяльностi, накладання
арешту на банкiвськi рахунки не було, справи щодо банкрутства Товариства не
порушувались.
Основні показники фінансової діяльності ПрАТ "НТРУ" за 2016-2018 роки:
Звіт про фінансовий стан
тис. грн
Стаття
на 31.12.2016
на 31.12.2017
на 01.01.2018
на 31.12.2018
1
2
3
4
5
І.Необоротні активи
179 814
256 439
299 057
434 923
ІІ.Запаси
46 761
95 548
95 548
104 130
ІІІ.Інші обротні активи 398 040
563 316
563 316
657 415
Усього активи
624 615
915 303
957 921
1 196 468
І.Власний капітал 526 021
ІІ.Довгострокові зобов'язання

790 614

662 014

876 232

і забезпечення
ІІІ.Поточні зобов'язання
і забезпечення
98 594
Усього пасиви
624 615

-

165 032

124 689
915 303

130 875
957 921

171 976
148 260
1 196 468

Збільшення активів балансу за рахунок придбання необоротних активів, визнання
об'єктами необоротних активів витрат на рекультивацію порушених земель станом на
01.01.2018р., витрат на розкривні роботи станом на 31.12.2018 р., за рахунок
збільшення виробничих запасів, готової продукціі.
Збільшення пасивів балансу за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку,
створення довгострокових забезпечень витрат на рекультивацію і відновлення
порушених ділянок, виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових
виплат, створення короткострокових забезпечень витрат на рекультивацію і
відновлення порушених ділянок, виплат по закінченні трудової діяльності, інших
короткострокових виплат, розрахунків з бюджетом, розархунків з оплати праці.
Звіт про сукупний дохід
Показники
1
Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість
реалізованої продукції
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності (прибуток "+", збиток "-" )
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Фінансовий результат до оподаткування
(прибуток "+", збиток "-" )
Податок на прибуток
Чистий фінансовий результат
(прибуток "+", збиток "-" )
Інший сукупний дохід за звітний період

тис. грн
2016 р.
2017 р.
2
3
607 170
777 518
257 169
367 074
350 001
410 444
72 718
69 159
24 711
37 791
56 474
66 277
63 660
52 999

2018 р.
4
922 908
532 917
389 991
40 633
47 099
85 775
25 912

277 874
49
100

322 536
83
1

271 838
525
15 108
105

278 023
50 039

322 620
58 027

257 360
46 376

227 984
-

264 593
-

210 984
3 234

Збільшення чистого доходу від реалізації в 2018 р. обумовлено збільшенням
обсягів реалізації флюсо-доломітної продукції і ціни реалізації у порівнянні з
2016-2017 роками.
Збільшення витрат обумовлено зростанням обсягу виробництва; збільшенням цін на
енергоресурси, матеріали, послуги сторонніх організацій; збільшенням витрат на
оплату праці та соціальне страхування за рахунок зростання чисельності персоналу і
збільшення окладів працівників; збільшенням податків і обов'язкових платежів, у
тому числі податка на надра у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва і
зростанням ціни реалізації, екологічного податку та інших податків.
Зріст фінансових витрат у 2018 році відбувся за рахунок нарахування
процентних витрат на забезпечення, створених на 01.01.2018 р.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Загальні Збори акціонерів

Наглядова рада

Правління

Структура
Персональний склад
Загальні Збори акціонерів (надалі - Збори) є вищім
органом Товариства.
У загальних Зборах акціонерів можуть брати участь
особи, включені до переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах, який складається станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України.
Право голосу на загальних Зборах акціонерів мають
акціонери - власники простих акцій Товариства, які
У зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території
володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, проведення антитерористочної операції, загальні Збори акцiонерiв ПрАТ "НТРУ" в
які мають право на участь у загальних зборах. Одна
2018 році не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та
голосуюча акція надає акціонеру один голос для
проведення Зборів.
вирішення кожного з питань, винесених на голосування на
загальних Зборах.
Акціонерам Товариства належить 29 338 000 простих
іменних акцій емітента.
Емітент не володіє інформацією щодо кількості акцій
Товариства, які не є голосуючими (згальні збори
акціонерів не скликались з 2014 року - рестр акціонерів
Товриством не замовлявся).
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє
iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних
зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює
дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Наглядова рада
дiє у порядку, визначеному законодавством України,
Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" Голова Наглядової ради - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED;
та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Член Наглядової ради - EFFENTERY HOLDINGS LIMITED.
Наглядова рада складається з 2 (двох) членiв, якi
обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв
пакетним голосуванням (одночасно за двi кандидатури), з
делегуванням по два представника вiд кожного члена
Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається
Зборами з числа її членів.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий обов'язки Голови

здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Правління - Хохотва Михайло Володимирович;
Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку,
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий обов'язки
визначеному законодавством України, Статутом
Фінансового директора - Повольнов Денис Олександрович;
Товариства, Положенням "Про Правлiння" та iншими
Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правлiння - Фiлоненко Кирил Леонiдович;
внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правлiння - Цимарман Євгеній Віталійович.
Правлiння складається з 4 членiв, якi обираються
Тимчасово виконуючі обов'язки членів Правління обрані Наглядовою радою
Загальними зборами Товариства строком на 1 рiк.
Товариства до обрання загальними Зборами акціонерів складу Правління
До складу Правлiння входить Голова Правлiння,
(компетенція Зборів).
Заступник Голови Правлiння, Фiнансовий директор,
Заступник Фiнансового директора.
Голосування з питання персонального складу Правлiння
здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним
пакетом). Загальнi збори мають право достроково
вiдкликати Голову та членiв Правлiння незалежно вiд
причин такого вiдкликання. Наглядова рада має право
усунути вiд виконання обов'язкiв Голову та членiв
Правлiння в будь-який час.

Ревiзiйна комiсiя

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовогосподарською діяльнстю виконавчого органу Товариства.
Члни Ревізійної комісії оюбираються загальними Зборами
акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування
з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у
складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Голова
Ревізійної комісії обирається Зборами з числа її членів.
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаютья
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням "Про Ревізійну комісію".

Голова Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "ЕМПОРIУМ";
Член ревiзiйної комiсiї - ARDENA MANAGEMENT LTD;
Член ревiзiйної комiсiї - TRIORE LIMITED.

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

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління Виконуючий обов'язки Голови Правління
Хохотва Михайло Володимирович

1965
Вища, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", (інженер-енергетик)
35
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління"
7) найменування підприємства,
00191810
ідентифікаційний код юридичної особи
Заступник Голови Правління
та посада, яку займав**
05.05.2017 До моменту обрання нового складу Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін,
Товариства на загальних Зборах акцiонерiв Товариства
на який обрано (призначено)
9) Опис Виконуючий обов'язки Голови Правління наділений всіма повноваженнями першої особи, які не
суперечать діючому законодавству та Статуту емітента. Виконуючий обов'язки Голови Правління виконує
функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з
ним трудового договору (контракту), у тому числi:
- скликає засiдання Правлiння;
- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв при необхiдностi
вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою структури;
- передає в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти
мiльйонiв гривень);
- придбає, вiдчужує або списує з балансу Товариства необоротнi активи ( в т.ч. основнi засоби) , якi мають
ринкову вартiсть, менше 5 000 000,00 (п'яти мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або загальна вартiсть
таких операцiй не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства,
цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед
державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища;
- органiзовує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзовує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством,
Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;
- представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими
органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладає цивiльно-правовi угоди з правом їх пiдпису у межах, встановлених законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;
- розпоряджається майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження
майном i грошовими коштами Товариства є чинними за наявностi пiдпису Фiнансового директора;
- вчиняє правочини, рiшення про здiйснення яких не вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або
Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.;
- пiдписує договори, рiшення про укладання яких прийнятi Загальними зборами або Наглядовою радою.
Такi договори є чинними при наявностi пiдпису Фiнансового директора;
- видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, якi не стосуються фiнансово-господарської
дiяльностi;
- вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства. Документи щодо
вiдкриття та закриття у банкiвських установах поточних та iнших рахункiв Товариства є чинними при
наявностi пiдпису Фiнансового директора;
- пiдписує фiнансовi, банкiвськi та господарськi договори та документи, якi є чинними при наявностi
пiдпису Фiнансового директора;
- видає накази та розпорядження, надає вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками
Товариства;
- здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.

Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть (а у випадках, обумовлених чинним законодавством
України, також адмiнiстративну i карну вiдповiдальнiсть) за невиконання (неналежне виконання, або
злочинну бездiяльнiсть) покладених на нього Статутом функцiй i повноважень.
Без попереднього узгодження iз Наглядовою радою, Голова Правлiння вiд iменi Товариства не має права:
- вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.;
- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає бiльше 5 000 000, 00 гривень
(п'яти мiльйонiв гривень);
- вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантiй, порук, застав, тощо);
- укладати договiр про отримання кредитiв (позик);
- випускати та погашати будь-якi борговi зобов'язання Товариства;
- придбавати, вiдчужувати або списувати з балансу Товариства необоротнi активи (в т.ч. основнi засоби) ,
якi мають ринкову вартiсть що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або
коли загальна вартiсть таких операцiй перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк.
Виконуючий обов'язки Голови Правління обраний на посаду на підставі протоколу засiдання Наглядової
ради ПрАТ "НТРУ" вiд 05.05.2017р. №127 (в звітному році змін не було).
Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний інженер, заступник Голови Правління.
Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: тимчасово виконуючий обов'язки Члена
Правління - виконуючий обов`язки Голови Правління ПрАТ "ДФДК" (ЄДРПОУ 00191856),
місцезнаходження: 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, вул. Тельмана, будинок 2. Загальний стаж
роботи становить 35 років.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі,
особа не отримувала.
Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
Цимарман Євгеній Віталійович

1971
Вища,Краматорський iндустрiальний iнститут, металургiйне
обладнання, iнженер-механiк, 1995 р.; Вища, Нацiональна
гiрнича академiя України, розробка родовищ корисних
копалин, гiрничий iнженер, 2001 р.; Вища, Нацiональний
унiверситет "Києво-Могилянська Академія"
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6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "Веско"
7) найменування підприємства,
00282049
ідентифікаційний код юридичної особи
Генеральний директор
та посада, яку займав**
22.06.2017 До моменту обрання нового складу Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін,
Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
на який обрано (призначено)
9) Опис Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правлiння у складі Правління Товариства виконує
наступні повноваження:
- планує діяльність Товариства;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати
дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі
пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників структурних підрозділів Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також споживачів продукції
Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що
регламентують їх роботу;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;

- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або
відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від
Наглядової ради;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші
функції, визначені Положенням "Про Правління".
Повноваження тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління Цимармана Євгенія Віталійовича
дійсні з 22.06.2017 р., в звітному році змін не було.
Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО", ПАТ
"ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД".
Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ "ВЕСКО"
(Код: 00282049, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, Вул. Індустріальна, будинок 2;
Генеральний директор ПрАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (Код: 00191796, місцезнаходження:
84205, Донецька обл., місто Дружківка, Вул. Поленова, будинок 112).
Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній
формі, особа не отримувала. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році
заробітної плати особа не надала. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена посадова особа не має, до
адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління Виконуючий обов'язки Фінансового директора
Повольнов Денис Олександрович

1976
Вища, Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права,
спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст.
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6) Стаж роботи (років)**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
7) найменування підприємства,
14360570
ідентифікаційний код юридичної особи
Начальник вiддiлу правового та податкового забезпечення
та посада, яку займав**
операцiй бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних
пiдприємств
18.12.2015 До моменту обрання нового складу Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін,
Товариства на загальних Зборах акцiонерiв Товариства
на який обрано (призначено)
9) Опис Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - Виконуючий обов'язки Фінансового
директора Повольнов Денис Олександрович є членом Правлiння ПрАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ".
Метою дiяльностi фiнансового директора є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової,
єдиної економiчної i цiнової полiтики пiдприємства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi,
залучення коштiв та їх ефективне використання.
Основними завданнями фiнансового директора є:
- органiзацiя i управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в сферах економiки зокрема
управлiння витратами, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами;
- органiзацiя планування i аналiзу iнвестицiйної i iнновацiйної дiяльностi Товариства;
- генерацiя стратегiй i iдей бiзнесу, направлених на розвиток Товариства;
- самостiйне формування i ведення кадрової полiтики по пiдлеглих безпосередньо йому посадовцям i
службам.
Призначення на посаду i звiльнення з посади Фiнансового директора проводиться рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ" вiдповiдно до КЗпП України та Статуту ПРАТ
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ".
Фiнансовому директору безпосередньо пiдпорядкованi Головний бухгалтер i всi бухгалтерськi, економiчнi i
фiнансовi служби Товариства, у тому числi i структурних пiдроздiлiв.
Фiнансовий директор зобов'язаний: Планувати i управляти фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства в сферах економiки, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами. В областi органiзацiї
фiнансової i економiчної дiяльностi органiзовувати:
- фiнансування затверджених програм розвитку Товариства;
- систему фiнансування капiтальних вкладень виробничо-технiчного призначення;

- систему аналiзу економiчної ефективностi виробничих програм i балансiв дiяльностi структурних
пiдроздiлiв i розробку заходiв щодо ефективного використання виробничих матерiальних i трудових
ресурсiв, пiдвищення рентабельностi виробництва;
- роботу по координацiї дiяльностi i виконанню функцiональних обов'язкiв пiдлеглих йому пiдроздiлiв.
Керувати, в областi облiку i звiтностi, системою:
- розробки рацiональних форм планової, облiкової i звiтної документацiї, що застосовується в Товариствi;
- бухгалтерського, податкового, фiнансового облiку та пiдготовкою iнформацiї про фiнансовий стан
Товариства для акцiонерiв компанiї (Наглядової ради), iнвесторiв, кредиторiв i зовнiшнiх користувачiв.
В областi економiчного аналiзу органiзувати систему:
- комплексного аналiзу виробничо-господарської i соцiальної дiяльностi Товариства;
- аналiзу аналiтичної звiтностi по напрямах фiнансово-господарської дiяльностi для виявлення тенденцiй
розвитку Товариства.
Фiнансовий директор має право другого пiдпису на платiжних документах та будь-яких господарських
договорах.
Без наявностi пiдпису Фiнансового директора не може бути здiйснено жодного платежу вiд iменi Товариства.
Крiм того, Фiнансовий директор здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або
Правлiння.
Фiнансовий директор зобов'язаний контролювати:
- ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв по всiх напрямках дiяльностi Товариства;
- використання Товариством облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених
Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i МСФО;
- збереження i ефективне використання основних фондiв i оборотних коштiв;
- своєчасне надання економiчної, бухгалтерської i фiнансової статистичної звiтностi внутрiшнiм i зовнiшнiм
користувачам;
- своєчасне реагування на змiну чинного законодавства в областi оподаткування, iнвестицiйної i
iнновацiйної дiяльностi;
- дiяльнiсть пiдлеглих йому посадовцiв i служб.
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки фiнансового директора
Повольнов Денис Олександрович обраний на посаду 17.12.2015 р. (повноваження набирають чинності
18.12.2015 р.) строком на перiод перебування Лисенко Оксани Миколаївни на лiкарняному та у вiдпусцi у
зв'язку з вагiтнiстю, пологами i доглядом за дитиною до моменту фактичного виходу Лисенко Оксани
Миколаївни. У зв'язку із звільненням Лисенко Оксани Миколаївни продовжив виконання своїх
повноважень до моменту обрання нового складу Правління Загальними зборами акціонерів. В звітному
році змін не було.
Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Начальник вiддiлу правового та податкового
забезпечення операцiй Бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних пiдприємств ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній
формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Згоди на розголошення
інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Загальний стаж роботи
становить 25 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена посадова особа не має, до
адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
Фiлоненко Кирило Леонiдович

1988
Вища,Національна металургійна академія України (НМетАУ) ,
повна вища освіта, спеціальність Економічна кібернетика
8
6) Стаж роботи (років)**
ТОВ "БiТiСолюшинс".
7) найменування підприємства,
36495471
ідентифікаційний код юридичної особи
провiдний економiст Департаменту бюджетування
та посада, яку займав**
феросплавних пiдприємств
20.09.2018 До моменту обрання нового складу Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін,
Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
на який обрано (призначено)
9) Опис Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правлiння у складі Правління Товариства виконує
наступні повноваження:
- планує діяльність Товариства;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати
дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів;

- проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі
пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників структурних підрозділів Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також споживачів продукції
Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що
регламентують їх роботу;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або
відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від
Наглядової ради;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші
функції, визначені Положенням "Про Правління".
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння Фiлоненко Кирило Леонiдович обраний на посаду
20.09.2018р. згідно рішення Наглядової ради Товариства (до цього дану посаду займав Капука Олександр
Вiкторович, призначений 20.04.2018 р. замість попереднього члена Правління Горностаєвої Анастасiї
Сергіївни).
Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): економiст в Департаментi бюджетування
феросплавних пiдприємств Бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних пiдприємств Головного
офiсу ПАТ КБ "ПриватБанк"; експерт Департаменту монiторингу бюджетних доходiв ПАТ КБ
"ПриватБанк"; провiдний економiст Департаменту бюджетування феросплавних пiдприємств ПАТ КБ
"ПриватБанк"; провiдний економiст Департаменту бюджетування феросплавних пiдприємств ТОВ
"БiТiСолюшинс".
Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній
формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Згоди на розголошення
інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена посадова особа не має, до
адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 8 років.
Голова Наглядової ради
1) Посада
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
25.03.2014 Строком на 1 рік. Повноваження дійсні до моменту
8) дата набуття повноважень та термін,
обрання Зборами нового складу Наглядової Ради.
на який обрано (призначено)
9) Опис Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED.
Компанiя заснована та зареєстрована в Республiцi Кiпр за номером 137516, офiс знаходиться за адресою:
Кіпр, Nikosia 28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor Neapoli, 3107.
Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED є акціонером та
володiє часткою в Статутному капiталi 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих iменних акцiй.
Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED не є
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
Змiн протягом звiтного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно
п.9.2.2. Статуту ПрАТ "НТРУ", після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради
дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
"НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в

зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної
операції.
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням
Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства.
Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням
"Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Наглядова рада складається з 2 (двох) членiв, якi обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв
пакетним голосуванням (одночасно за двi кандидатури), з делегуванням по два представника вiд кожного
члена Наглядової ради.
Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу Товариства або Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
У разi необхiдностi змiни персонального складу Наглядової ради проводиться переобрання усього складу
Наглядової ради.
Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках:
(1) прийняття загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення;
(2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень;
(3) у випадку лiквiдацiї члена Наглядової ради - юридичної особи.
При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члену Наглядової ради увесь склад Наглядової
ради вважається таким, що припинив свої повноваження достроково та Загальнi збори акцiонерiв
переобирають увесь склад Наглядової ради.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акцiонерiв
Товариства строком на 1 (один) рiк.
Голова Наглядової ради:
- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Наглядової ради;
- головує на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
- пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою
радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
- пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння та Фiнансовим директором, строком на один рiк;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства,
з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду"
та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової
ради.
Голова та члени Наглядової ради та /або їх представники мають право отримувати будь-яку iнформацiю,
документи та пояснення посадових осiб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правлiння
Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Iнформацiя, документи та пояснення
посадових осiб Товариства повиннi надаватися протягом 2-х робочих днiв пiсля отримання такої вимоги.
Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на територiї
Товариства.
Член Наглядової ради
1) Посада
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
25.03.2014 Строком на 1 рік. Повноваження дійсні до моменту
8) дата набуття повноважень та термін,
обрання Зборами нового складу Наглядової Ради.
на який обрано (призначено)
9) Опис Член Наглядової ради - Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED, компанiя зареєстрована
згiдно законiв Республiки Кiпр пiд номером 138710, офiс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT,
1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.
Член Наглядової ради - Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED є акціонером та володiє 1 акцiєю,
що становить 0,00000340855%.
Член Наглядової ради Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED не є представником акціонера,
представником групи акціонерів, незалежним директором.
Змiн протягом звiтного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно
п.9.2.2. Статуту ПрАТ "НТРУ", після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради
дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ

"НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в
звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної
операції.
Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства.
Загальнi збори можуть не приймати окремого рiшення про вiдзив всього персонального складу Наглядової
ради Товариства в цiлому. Весь персональний склад Наглядової ради Товариства вважається вiдiзваним,
якщо Загальними зборами прийнято рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства .
Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках:
(1) прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення;
(2) подання членом Наглядової ради заяви про складання своїх повноважень;
(3) у випадку лiквiдацiї Товариства.
При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члену Наглядової ради увесь склад Наглядової
ради вважається таким що припинив свої повноваження достроково та Загальнi збори акцiонерiв
переобирають увесь склад Наглядової ради.
Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї
виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних
зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту,
здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до Статуту
Товариства.
Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що
стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв
Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членiв виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;
- вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з
правом дорадчого голосу;
- за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за рахунок
Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань
дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати
обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами,
якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання
укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
- здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту,
Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1) Посада
ТОВ "ЕМПОРIУМ"
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
34093721
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
25.03.2014 Строком на 1 рік. Повноваження дійсні до моменту
8) дата набуття повноважень та термін,
обрання Зборами нового складу Ревізійної комісії.
на який обрано (призначено)
9) Опис Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЕМПОРIУМ". Компанiя зареєстрована згiдно законiв України,
ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА,
будинок 116-А.
Володiє часткою в Статутному капiталi 0,00002045129% або 6 (шiсть) штук простих iменних акцiй.
Змiн протягом звiтного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно
п.9.4.2. Статуту ПРАТ "НТРУ", обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту
обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного
терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів
наступного складу Ревізійної комісії. Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини
вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство
знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції.

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу
Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про
Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Ревiзiйна комiсiя складається з трьох членiв, якi обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв.
Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу
Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути членами Ревiзiйної
комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу
Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв
Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за
дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi
володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до
участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження
Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс
Товариства.
На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та
всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй
радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення
загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами
акцiонерiв з числа її членiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною
комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами
державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для
органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
У випадку вiдсутностi Голови Ревiзiйної комiсiї чи неможливостi виконання ним своїх повноважень, за
рiшенням Ревiзiйної комiсiї тимчасово його повноваження можуть бути покладенi на одного з членiв
Ревiзiйної комiсiї.
Член ревiзiйної комiсiї
1) Посада
ARDENA MANAGEMENT LTD
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
25.03.2014 Строком на 1 рік. Повноваження дійсні до моменту
8) дата набуття повноважень та термін,
обрання Зборами нового складу Ревізійної комісії.
на який обрано (призначено)
9) Опис Член Ревiзiйної комiсiї, компанія ARDENA MANAGEMENT LTD. Компанiя, зареєстрована згiдно
законiв Белiзу пiд номером 108850, офiс розташований Вiзфiлд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825,
Белiз Сiтi, Белiз.
Володiє часткою в Статутному капiталi 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих iменних акцiй.
Змiн протягом звiтного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно
п.9.4.2. Статуту ПРАТ "НТРУ", обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту
обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень. Після закінчення річного
терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів
наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини

вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство
знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції.
Компетенцiя та функцiї визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя в
межах своєї компетенцiї розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених
розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i
матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi
вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками,
пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного фонду i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення
розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i
затверджує їхнi висновки.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається
Правлiнням Товариства, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi
затверджувати звiт та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; - повiдомляти Загальнi збори
акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи
розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно
дiяльностi посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату
Товариства;
- отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Член ревiзiйної комiсiї
1) Посада
TRIORE LIMITED
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
25.03.2014 Строком на 1 рік. Повноваження дійсні до моменту
8) дата набуття повноважень та термін,
обрання Зборами нового складу Ревізійної комісії.
на який обрано (призначено)
9) Опис Член Ревiзiйної комiсiї, компанiя TRIORE LIMITED, зареєстрована згiдно законiв Республiки
Кiпр пiд номером 155313, офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus.
Володiє чпсткою в Статутному капiталi 99,950443111323% або 29323461 (двадцять дев'ять мiльйонiв
триста двадцять три тисячi чотириста шiстдесят одна) штука простих iменних акцiй.
Змiн протягом звiтного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів.Згідно
п.9.4.2. Статуту ПРАТ "НТРУ", обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту
обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного
терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів
наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини
вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство
знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції.
Компетенцiя та функцiї визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя в
межах своєї компетенцiї розглядає:

- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених
розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i
матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi
вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками,
пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного фонду i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення
розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i
затверджує їхнi висновки.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається
Правлiнням Товариства, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi
затверджувати звiт та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi
в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно
дiяльностi посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату
Товариства;
- отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Головний бухгалтер
Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

1974
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, квалiфiкацiя економiст
26
ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління"
00191810
Головний бухгалтер
06.07.2010 Безстроково

6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог
законодавства України, Положень (стандартів) бухгалтерсьуого обліку з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки
фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй,
дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообігу.
Повноваження Головного бухгалтера:
- здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства і контроль
за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна
пiдприємства;
- забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi
максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського
облiку i контролю;
- органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно-матерiальних цiнностей,
основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх
рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;

- контролює розрахунки по заробiтнiй платi з працівниками пiдприємства, правильне нарахування i
перерахування платежiв в державний і місцевий бюджети, обгрунтованiсть використання засобiв на
фiнансування капiтальних вкладень, тощо.
Головним бухгалтером в Товаристві працює з липня 2010 року. В звітному періоді Головний бухгалтер не
змінювався. Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в
натуральній формі, особа не отримувала. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в
звітному році заробітної плати особа не надала.
Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Головний бухгалтер. Тимчасово виконуючий
обов'язки Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння.
Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: обіймає посаду Головного бухгалтера
ПрАТ "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ" (Код: 00191856, Місцезнаходження:
85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, вул. Тельмана, будинок 2).
Загальний стаж роботи становить 26 років. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Кількість за видами акцій
Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

3

4

5

6

7

прості іменні

Привілейовані
іменні

1

2

Тимчасово виконуючий
обов'язки Члена
Правлiння,
Виконуючий обов'язки
Голови Правлiння

Хохотва Михайло
Володимирович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Яблуновська Свiтлана
Михайлiвна

0

0

0

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки Члена
Правлiння,
Виконуючий обов'язки
Фiнансового директора

Повольнов Денис
Олександрович

0

0

0

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки члена
Правлiння

Фiлоненко Кирил
Леонiдович

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

SCM (SYSTEM CAPITAL
MANAGEMENT) LIMITED

д/н

1

0.00000340855

1

0

Член Наглядової ради

EFFENTERY HOLDINGS
LIMITED

д/н

1

0.00000340855

1

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ "ЕМПОРIУМ"

д/н

6

0.00002045129

6

0

Член ревiзiйної комiсiї

ARDENA MANAGEMENT
LTD

д/н

1

0.00000340855

1

0

Член ревiзiйної комiсiї

TRIORE LIMITED

д/н

29323461

99.95044311132

29323461

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки члена
Правлiння

Цимарман Євгенiй
Вiталiйович

0

0

0

0

29323470

99.95047378826

29323470

0

Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Розширення асортименту й покращення споживчих властивостей продукції - постійний і безперервний процес, що
дозволяє компанії успішно конкурувати на світовому ринку.
Не існує будь-якої інформації щодо події чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленим оцінкою
управлінського персоналу періодом, які можуть стати підставою для сумнівів в здатності суб'єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
ПрАТ "НТРУ" продовжуватиме свою діяльність в майбутньому й не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися,
припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно з законами або нормативними актами.
Відповідальним чином обліковуються активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання
зможе продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність.
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.

2. Інформація про розвиток емітента.
Протягом звітного року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково
обґрунтованих технологій 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.
Система винагороди персоналу повязана зі стратегією підприємства і спрямована на забезпечення
конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного
зростання.
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.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Протягом звітного періоду Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів, укладання та/або вчинення яких могло б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками зазначена в наступному розділі.
ПрАТ "НТРУ" не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Щорічно у фінансовій звітності є примітка відносно Політики та управління ризиками, яка передбачає:
(a)
Огляд:
На ПрАТ "НТРУ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів:
кредитний ризик;
ризик управління капіталом;

ризик ліквідності;
ринковий ризик.
У даній примітці міститься інформація про схильність ПрАТ "НТРУ" кожному із зазначених ризиків, про цілі
товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками.
(b)
Управління ризиками:
Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління
ризиками.
Політика ПрАТ "НТРУ" з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається
товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, моніторингу ризиків та дотримання
встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням
зміни ринкових умов і діяльності Товариства.
(c)
Кредитний ризик:
Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в
результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та
їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому
числі простроченої дебіторської заборгованістю і досконалими операціями.
ПрАТ "НТРУ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на
величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПрАТ "НТРУ" здійснює операції
тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Кредитний ризик ПрАТ "НТРУ" контролюється та
аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику
виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності
по кожній категорії.
ПрАТ "НТРУ" не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків.
(d)
Ризик управління капіталом:
В галузі управління капіталом керівництво ПрАТ "НТРУ" ставить перед собою мету можливості ведення
безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигод іншим зацікавленим сторонам, а також
підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення.
(e)
Ризик ліквідності:
Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПрАТ "НТРУ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб
управління ліквідністю ПрАТ "НТРУ", в цілому, полягає в забезпеченні ПрАТ "НТРУ" постійною наявністю
ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи
репутацію підприємства ризику.
Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної
кредитної політики і запасів, готових до негайного продажу.
(f)
Ринковий ризик:
Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПрАТ "НТРУ":
Ризик зміни цін;
Валютний ризик;
Ризик зміни процентної ставки.
Ризик зміни цін:
В цілях управління ризиком зміни ринкових цін ПрАТ "НТРУ" здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію,
що реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПрАТ
"НТРУ" розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПрАТ "НТРУ" не схильна до цінового ризику у
відношенні фінансових інвестицій.
Валютний ризик:
Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПрАТ "НТРУ" будуть піддані негативному
впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані
активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.
ПрАТ "НТРУ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в
українських гривнях.
Ризик зміни процентної ставки:
Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість
фінансових інструментів.
Політика ПрАТ "НТРУ" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і
отримання позик за фіксованими процентними ставками.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
У Товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним
законодавством України.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
ПрАТ "НТРУ" не затосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

Дата проведення
0
Кворум зборів
Загальнi
збори
акцiонерiв
ПрАТ "НТРУ" в 2018 роцi не проводились з причини вимушеної неможливостi
Опис
скликання та проведення загальних зборiв, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на
територiї проведення антитерористочної операцiї.

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
Інша інформація відсутня.

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Інша інформація відсутня.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій

Ні
X
X

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори не скликались протягом останніх 5 років.

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
НІ
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались протягом останніх 5 років.

Ні
X
X
X

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

були скликані в 2014 році і проведені 25.03.2014р. З того часу загальні Збори акціонерів не скликались і не
проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачерговi збори не скликались протягом останніх 5 років.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
2
0
0

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інші (запишіть)
Комiтети не створювались.

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
У складі Наглядової ради комітети не створено.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
У складі Наглядової ради комітети не створено.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член
Так*
Ні*
Голова Наглядової ради
SCM (SYSTEM CAPITAL
X
MANAGEMENT) LIMITED
Член Наглядової ради
EFFENTERY HOLDINGS
X
LIMITED
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)

Інша інформація відсутня.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Інша інформація відсутня.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
У 2018 році було проведено сорок дев'ять засідань Наглядової ради:
Прийняте рішення
/ Дата проведення засідання
1. Надання матеріальної допомоги співробітникам та стороннім особам 08.02.2018
2. Погодження договору з ТОВ "КАТ ЛТД"
/ 20.02.2018
3. Погодження договору з ТОВ "БМП "Мрія" / 20.02.2018
4. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині розробки проекту землеустрою /
27.02.2018
5. Погодження аудитора щодо проведення аудиту річної звітності Товариства /
21.02.2018
6. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині розробки проектної документації
ділянки розсіву / 20.03.2018
7. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання апарату HTV-70/50
/ 20.03.2018
8. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального
ремонту Дробильно-збагачувальної фабрики / 20.03.2018
9. Погодження правочинів на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень / 29.03.2018
10. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2017 рік в частині збільшення інвестування СБШ250 МН32 № 9 / 29.03.2018
11. Відсторонення від здійснення повноважень члена Правління Горностаєвої Анастасії Сергіївни та обрання
тимчасово виконуючим обов'язки члена правління Капуку Олександра Вікторовича / 30.03.2018
12. Встановлення винагороди тимчасово виконуючому обов'язки члена Правління-виконуючому обов'язки
Фінансового директора Повольнову Денису Олександровичу, тимчасово виконуючому обов'язки члена правління
Товариства Капуці Олександру Вікторовичу, раднику Фінансового директора Товариства мельниковій Світлані
Володимірівні, раднику Фінансового директора Приходько Олександру Андрійовичу / 30.03.2018
13. Надання матеріальної допомоги співробітникам та стороннім особам / 03.04.2018
14. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення реконструкції
системи водовідведення / 03.04.2018
15. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2017 рік в частині збільшення інвестування
проекту розробки робочого проекту відвалу Дробильно-збагачувальної фабрики / 19.09.2018
16. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання і встановлення двох
грохотів / 02.05.2018
17. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині реконструкції системи аспірації
Дробильно-збагачувальної фабрики / 01.06.2018
18. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання двох одиниць
легкових автомобілів Skoda /
18.05.2018
19. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання автомобіля БелАЗ
76470 (поливо зрошувальний) / 12.06.2018
20. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання опоро перевізника /
06.09.2018
21. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання автомобіля УАЗ390945 (Фермер) / 05.09.2018
22. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання програмного
забезпечення та комп'ютерної техніки / 18.09.2018
23. Надання благодійної допомоги Міністерству з надзвичайних ситуацій / 03.07.2018
24. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання трактору "Беларусь"
/ 21.08.2018
25. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання комплекту
геодезичного обладнання / 25.06.2018
26. Погодження нової організаційної структури / 07.09.2018
27. Погодження укладання правочину з ТОВ "РТП "Укрпромтранс" / 03.07.2018
28. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання двох кар'єрних
самоскидів БелАЗ / 01.08.2018

29. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання лаболаторного
грохоту / 05.09.2018
30. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального
ремонту несучих конструкцій тепловозовагонного депо / 25.06.2018
31. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання бульдозеру К-702 /
05.09.2018
32. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання двох екскаваторів
ЕКГ-5 / 05.09.2018
33. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального
ремонту стін тепловозовагонного депо / 30.08.2018
34. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального
ремонту майстерень вапнякового кар'єру / 17.09.2018
35. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального
ремонту залізничних шляхів №5 та №6 / 24.10.2018
36. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2017 рік в частині збільшення інвестування
проведення геологічних робіт / 24.10.2018
37. Відсторонення від виконання обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління Товариства Капуку
Олександра Вікторовича та обрання тимчасово виконуючим обов'язки члена Правління Товариства Філоненко
Кирила Леонідовича. А також, встановлення розміру винагороди тимчасово виконуючому обов'язки члена
Правління-виконуючому обов'язки Фінансового директора Товариства Повольнову Денису Олександровичу та
тимчасово виконуючому обов'язки члена Правління Товариства Філоненко Кирилу Леонідовичу / 04.09.2018
38. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині виконання геологічних робіт (2
етап) / 23.10.2018
39. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання причепу 2ПТС-4 /
09.10.2018
40. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині виконання робіт по розробці
Оцінки впливу на довкілля / 24.10.2018
41. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання 8 одиниць комірок
КСО / 09.10.2018
42. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання програмного
забезпечення 1С / 02.10.2018
43. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання та встановлення
залізничних ваг на залізничних шляхах №5 та №6 / 19.10.2018
44. Списання з балансу Товариства семи одиниць техніки / 20.10.2018
45. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення ремонту двох
одиниць екскаваторів ЕКГ-5 / 23.10.2018
45. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання бульдозеру Т-35.01 /
19.02.2019
46. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання віброріпперу /
16.11.2018
47. Погодження виділення цільової благодійної допомоги на впровадження проекту "Безпечний будинок" /
28.11.2018
48. Часткове погодження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення реконструкції
опалення та енергопостачання адміністративно-побутового корпусу вапнякового кар'єру / 28.11.2018
49. Погодження виділення цільової благодійної допомоги на проведення ремонту оперативно-бойової комендатури
Донецького прикордонного загону / 14.12.2018
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Інша інформація відсутня.

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий
обов'язки Голови Правління - Хохотва Михайло Володимирович;
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий
обов'язки Фінансового директора - Повольнов Денис
Олександрович;
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - Фiлоненко
Кирил Леонiдович;
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - Цимарман
Євгеній Віталійович.
Тимчасово виконуючі обов'язки членів Правління обрані
Наглядовою радою Товариства до обрання загальними Зборами
акціонерів складу Правління (компетенція Зборів).

Опис

Функціональні обов'язки
Обов'язки Голови та членів Правління, а
також інші питання їх діяльності
визначаються чинним законодавством,
Статутом, Положенням про Правління,
рішеннями Зборів.
До компетенції Правління належить
вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю
Товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції Зборів та
Наглядової ради.
Члени Правління мають право діяти від
імені Товариства в межах своїх посадових
обов'язків або в силу спеціальних
повноважень, обумовлених Статутом
Товариства, рішеннями Загальних
акціонерів та/або Правління. Правління
призначає секретаря Правління зі свого
складу. Членами Правління не можуть бути
члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії
Товариства, а також особи, які згідно
законодавства України не можуть бути
посадовими особами органів управління
Товариства. Членами Правління можуть
бути особи, які перебувають з Товариством
у трудових відносинах. Трудові відносини
між членами Правління та Товариством
регулюються законодавством України про
працю. Правління підзвітне Загальним
зборам і Наглядовій раді та організує
виконання їх рішень.
Правління здійснює підготовку до
проведення та забезпечує проведення
Загальних зборів, забезпечує та сприяє
діяльності Наглядової ради та Ревізійної
комісії Товариства. Повноваження члена
Правління припиняються достроково у
випадках:
(1) прийняття Загальними зборами
акціонерів відповідного рішення;
(2) подання членом Правління заяви про
складення своїх повноважень.
Правління Товариства в межах своєї
компетенції:
- планує діяльність Товариства, його філій,
відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку,
визначенню розмірів фондів Товариства,
розміру і форми виплати дивідендів,
виносить їх на розгляд Загальних зборів
акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на
вимогу Наглядової ради Товариства;
- виносить на розгляд Наглядової ради
пропозиції щодо призначення керівників
дочірніх підприємств;
- затверджує питання порядку денного
Загальних зборів акціонерів;
- проводить розробку проспекту емісії
цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальних
зборів зміни та доповнення до Статуту

Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною
розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді
рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді
рішення про випуск векселів;
- організовує випуск і розміщення цінних
паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне
забезпечення господарської та іншої
діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників
філій, представництв та структурних
одиниць Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір
постачальників товарів та послуг, а також з
споживачів продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну
роботу, облік і звітність, ведення грошоворозрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну
діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств,
філій, представництв та структурних
одиниць;
- організовує роботи структурних
підрозділів Товариства, затверджує
інструкції та положення, що регламентують
їх роботу;
- готує проекти статутів дочірніх
підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове
обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд,
обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових
цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує
роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам
філій, представництв і структурних
одиниць Товариства;
- приймає рішення про вступ до складу
учасників інших господарських товариств,
придбання або відчуження корпоративні
права та акцій інших Товариств за умови
отримання попередньої згоди від
Наглядової ради;
- виконує окремі функції, покладені на
Правління рішенням Загальних зборів,
- здійснює організаційно-технічне
забезпечення Загальних зборів, Наглядової
ради, Ревізійної комісії та інші функції,
визначені Положенням "Про Правління".

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Правління та Наглядова рада Товариства не готують інформацію про свою діяльність відповідно до вимог пп.6)
пукту 2 глави 4 рзділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого
Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
Інформація
паперів та
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів я на власній
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
інтернет
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
cторінці
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше (зазначити) Інша інформація відсутня.

Ні
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) Інша інформація відсутня.

Так
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
ТРІОРЕ ЛІМІТЕД (TRIORE LIMITED) КІПР
155313
99.9504431

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

29338000

0

Підстава виникнення обмеження
3
Обмеження встановлені вимогами діючого
законодавства щодо акцій, які не мають права
голосу на зборах, а саме:
- пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України № 5178-VI від 06.07.2012р. "Про
депозитарну систему України" (далі - Закон);
- Лист НКЦПФР № 08/03/18049/НК від
30.09.2014р.
Відповідно до вказаних нормативних документів
акції власників, які не уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах від
власного імені та не здійснили переказ належних
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента.
12.10.2014р. - дата, до якої акціонери мали
виконати вимоги Закону з метою уникнення
обмежень.
Емітент не володіє інформацією щодо кількості
акцій Товариства, які не є голосуючими (згальні
збори акціонерів не скликались з 2014 року - рестр
акціонерів Товриством не замовлявся).

Дата
виникнення
обмеження
4

12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів терміном на один рік
виключно шляхом кумулятивного голосування.
Припинення повноважень членів Наглядової ради також є компетенцією зборів. Наглядова рада складається з 2
(двох) членiв, якi обираються загальними зборами з числа акцiонерiв. Членами Наглядової ради не можуть бути
члени виконавчого органу Товариства або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У разi необхiдностi змiни персонального
складу Наглядової ради проводиться переобрання усього складу Наглядової ради. Повноваження члену Наглядової
ради припиняються достроково у випадках:

(1) прийняття загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення;
(2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень;
(3) у випадку лiквiдацiї члена Наглядової ради - юридичної особи.
Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами акціонерів терміном на один рiк. До складу
Правлiння входить Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння, Фiнансовий директор, Заступник Фiнансового
директора. Голосування з питання персонального складу Правлiння здiйснюється за всiма кандидатурами
одночасно (єдиним пакетом). Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Загальнi збори мають право достроково вiдкликати Голову та членiв Правлiння незалежно вiд причин
такого вiдкликання. Наглядова рада має право усунути вiд виконання обов'язкiв Голову та членiв Правлiння в
будь-який час.
Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів терміном на один рік виключно
шляхом кумулятивного голосування. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії також є компетенцією
Зборів. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Наглядової ради або Правління.
Склад Наглядової ради та Ревізійної комісії з 2014 року не змінювався (збори не скликались і не проводились).
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі
їх звільнення, відсутня.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження членів Наглядової рада Товариства:
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних
зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Наглядова рада
дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та
iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.
Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:
- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що
забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами
Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому
числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення)
Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства
окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою
радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.
Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх
акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.
Члени Наглядової ради у межах своєї компетенцiї мають право:
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що
стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та
документи, що до них додаються;
- викликати членiв виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;
- вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом
дорадчого голосу;
- за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства
аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi
Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до
виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за
рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку
Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;

- здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту, Положення
"Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Голова Наглядової ради:
- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Наглядової ради;
- головує на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
- пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою
або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
- пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння та Фiнансовим директором, строком на один рiк;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з
органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших
внутрiшнiх нормативних актах Товариства, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради .
Голова та члени Наглядової ради та /або їх представники мають право отримувати будь-яку iнформацiю,
документи та пояснення посадових осiб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правлiння Товариства
або безпосередньо до посадової особи Товариства. Iнформацiя, документи та пояснення посадових осiб Товариства
повиннi надаватися протягом 2-х робочих днiв пiсля отримання такої вимоги. Голова та члени Наглядової ради
мають право безперешкодно входити та знаходитись на територiї Товариства.
Повноваження членів Правління:
Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу
спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Правління.
Правління призначає секретаря Правління зі свого складу. Правління здійснює підготовку до проведення та
забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії
Товариства.
Правління Товариства в межах своєї компетенції:
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати
дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані
зі зміною розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови
оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують
їх роботу;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження
корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів,
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші
функції, визначені Положенням "Про Правління".
Голова Правлiння або виконуючий обов'язки Голови Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на
керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у
тому числi:
- скликає засiдання Правлiння;

- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну
таємницю Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв при необхiдностi вносить
змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою структури;
- передає в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти
мiльйонiв гривень);
- придбає, вiдчужує або списує з балансу Товариства необоротнi активи ( в т.ч. основнi засоби) , якi мають ринкову
вартiсть, менше 5 000 000,00 (п'яти мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або загальна вартiсть таких операцiй не
перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; - забезпечує
виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту,
внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i
контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища; - органiзовує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзовує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством,
Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;
- представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими
органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладає цивiльно-правовi угоди з правом їх пiдпису у межах, встановлених законодавством України, Статутом та
внутрiшнiми нормативними актами Товариства;
- розпоряджається майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном i
грошовими коштами Товариства є чинними за наявностi пiдпису Фiнансового директора;
- вчиняє правочини, рiшення про здiйснення яких не вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової
ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.;
- пiдписує договори, рiшення про укладання яких прийнятi Загальними зборами або Наглядовою радою. Такi
договори є чинними при наявностi пiдпису Фiнансового директора;
- видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, якi не стосуються фiнансово-господарської дiяльностi;
- вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства. Документи щодо вiдкриття
та закриття у банкiвських установах поточних та iнших рахункiв Товариства є чинними при наявностi пiдпису
Фiнансового директора;
- пiдписує фiнансовi, банкiвськi та господарськi договори та документи, якi є чинними при наявностi пiдпису
Фiнансового директора;
- видає накази та розпорядження, надає вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками
Товариства;
- здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння. Голова Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України, також адмiнiстративну
i карну вiдповiдальнiсть) за невиконання (неналежне виконання, або злочинну бездiяльнiсть) покладених на нього
Статутом функцiй i повноважень. Без попереднього узгодження iз Наглядовою радою, Голова Правлiння вiд iменi
Товариства не має права:
- вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.;
- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає бiльше 5 000 000, 00 гривень (п'яти
мiльйонiв гривень);
- вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантiй, порук, застав, тощо);
- укладати договiр про отримання кредитiв (позик);
- випускати та погашати будь-якi борговi зобов'язання Товариства;
- придбавати, вiдчужувати або списувати з балансу Товариства необоротнi активи (в т.ч. основнi засоби) , якi
мають ринкову вартiсть що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або коли
загальна вартiсть таких операцiй перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк.
Метою дiяльностi фiнансового директора є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної
економiчної i цiнової полiтики пiдприємства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв
та їх ефективне використання.
Основними завданнями фiнансового директора є:
- органiзацiя i управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в сферах економiки зокрема
управлiння витратами, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами;
- органiзацiя планування i аналiзу iнвестицiйної i iнновацiйної дiяльностi Товариства;
- генерацiя стратегiй i iдей бiзнесу, направлених на розвиток Товариства;
- самостiйне формування i ведення кадрової полiтики по пiдлеглих безпосередньо йому посадовцям i службам.
Призначення на посаду i звiльнення з посади Фiнансового директора проводиться рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "НТРУ" вiдповiдно до КЗпП України та Статуту ПРАТ "НТРУ". Фiнансовому директору
безпосередньо пiдпорядкованi Головний бухгалтер i всi бухгалтерськi, економiчнi i фiнансовi служби Товариства,
у тому числi i структурних пiдроздiлiв.

Фiнансовий директор зобов'язаний: Планувати i управляти фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства в
сферах економiки, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами. В областi органiзацiї фiнансової i економiчної
дiяльностi органiзовувати:
- фiнансування затверджених програм розвитку Товариства;
- систему фiнансування капiтальних вкладень виробничо-технiчного призначення;
- систему аналiзу економiчної ефективностi виробничих програм i балансiв дiяльностi структурних пiдроздiлiв i
розробку заходiв щодо ефективного використання виробничих матерiальних i трудових ресурсiв, пiдвищення
рентабельностi виробництва;
- роботу по координацiї дiяльностi i виконанню функцiональних обов'язкiв пiдлеглих йому пiдроздiлiв. Керувати,
в областi облiку i звiтностi, системою:
- розробки рацiональних форм планової, облiкової i звiтної документацiї, що застосовується в Товариствi;
- бухгалтерського, податкового, фiнансового облiку та пiдготовкою iнформацiї про фiнансовий стан Товариства
для акцiонерiв компанiї (Наглядової ради), iнвесторiв, кредиторiв i зовнiшнiх користувачiв. В областi економiчного
аналiзу органiзувати систему:
- комплексного аналiзу виробничо-господарської i соцiальної дiяльностi Товариства;
- аналiзу аналiтичної звiтностi по напрямах фiнансово-господарської дiяльностi для виявлення тенденцiй розвитку
Товариства. Фiнансовий директор має право другого пiдпису на платiжних документах та будь-яких господарських
договорах. Без наявностi пiдпису Фiнансового директора не може бути здiйснено жодного платежу вiд iменi
Товариства. Крiм того, Фiнансовий директор здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової
ради або Правлiння. Фiнансовий директор зобов'язаний контролювати:
- ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв по всiх напрямках дiяльностi Товариства;
- використання Товариством облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i МСФО;
- збереження i ефективне використання основних фондiв i оборотних коштiв;
- своєчасне надання економiчної, бухгалтерської i фiнансової статистичної звiтностi внутрiшнiм i зовнiшнiм
користувачам;
- своєчасне реагування на змiну чинного законодавства в областi оподаткування, iнвестицiйної i iнновацiйної
дiяльностi;
- дiяльнiсть пiдлеглих йому посадовцiв i служб.
Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого
органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв
Товариства. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю
за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у
сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї розглядають:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i
матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в
облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками
тощо;
- використання коштiв резервного фонду i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення розрахункiв
з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i
затверджує їхнi висновки.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається
Правлiнням Товариства, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт
та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в
перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та
зловживання посадових осiб Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi
посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства;

- отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається загальними зборами акцiонерiв з
числа її членiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю
або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами
державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї
дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
У випадку вiдсутностi Голови Ревiзiйної комiсiї чи неможливостi виконання ним своїх повноважень, за рiшенням
Ревiзiйної комiсiї тимчасово його повноваження можуть бути покладенi на одного з членiв Ревiзiйної комiсiї.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Відповідність стану управління у Товаристві.
Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до чинного законодавства України, статутний
капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.
У звітному році змін щодо процедур злиття, поділу, приєднання, виділу, перетворення у Товаристві не
відбувалося.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні
збори акціонерів не проводились з обгрунтованих підстав, що находяться в межах чинного законодавства України.
Вищім органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства
можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені
представники. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є
Голова
Правління.
Протягом звітного року виконавчий орган - Правління Товариства здійснював поточне управління фінансовогосподарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Термiн повноважень осіб,
що входять до складу Правління Товариства:
- в.о. Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" Хохотви Михайла Володимировича - з 05.05.2017 року по теперішній час;
- т.в.о. Члена Правління -Виконуючого обов'язки Фінансового директора Повольнова Дениса Олександровича - з
18.12.2015 року по теперішній час;
- т.в.о. члена Правлiння Фiлоненко Кирило Леонiдовича - з 20.09.2018 року по теперішній час;
- т.в.о. члена Правлiння Цимармана Євгенія Віталійовича - з 22.06.2017 року по теперішній час.
Змін напрямків діяльності Товариства, нових видів діяльності, нових видів продукції, нових видів надання
послуг, діяльності на закордонному ринку протягом звітного періоду не відбувалося.
У відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480IV ми провели перевірку інформації, наведеної про корпоративне управління "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2018 рік. Наша думка стосується інформації щодо
частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб
Товариства.
На нашу думку, інформація про корпоративне управління наведена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до
вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №
3480-IV.
За результатами перевірки стану управління у Товаристві можна зробити висновок:
- прийнята та функціонуюча система управління у Товаристві у повній мірі відповідає вимогам Статуту та чинного
законодавства.

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

ТРІОРЕ ЛІМІТЕД (TRIORE LIMITED)
КІПР

д/н

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

КІПР Nicosia Themistoki Dervi, 3.
JULIA HOUSE, P.C.1066

29323461

99.950443111323

29323461

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього 29323461

99.950443111323

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

29323461

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

Примітки

29338000

1

Права та обов'язки

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

4

5

згідно Статуту та діючого
законодавства.

Публічна пропозиція щодо зазначених
цінних паперів не здійснювалась.
До біржового реєстру акції емітента не
включені (допуск до торгів на фондовій
біржі Товариством не отримувався).

Власники простих іменних акцій Товариства мають право на:
- брати участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Привілейовані акцій Товариством не випускались.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

233/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA4000119937

Акція проста
бездокумент
арна іменна

12.05.2011

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.00

29338000

29338000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

В звiтному роцi додаткових випускiв цiнних паперiв не було.
Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках.
До біржового реєстру фондової біржі акції емітента не включені.
Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери пiдприємство не емiтувало.
Акцiї власної емiсiї в звiтному році Товариством не викупались і не продавались, статутний капiтал сплачений на 100%.

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
236653.00
356949.00
0
0
49067.000
51338.000
121666.00
95125.000
0
76337.000
82194.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
236653.00
356949.00
0
0
49067.000
51338.000
121666.00
95125.000
0
76337.000
82194.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16124.000

0.000

0.000

0.000

0.000
101751.00
0
0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000
101751.00
0
0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
236653.00
0

0.000
356949.00
0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
236653.00
0

0.000
356949.00
0

- інші

- інші
Усього

0.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

16124.000

Пояснення : Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi
на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених
постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (за
виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження
основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних
засобiв до робочого стану.
На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 392 126 тис. грн. Сума зносу - 155
473 тис. грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.18 р. становить 236 653 тис. грн.
За 2018 р. надiйшло ОЗ на суму 89 755 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 4 724 тис. грн;
- машини та обладнання - 59 951 тис. грн;
- транспортнi засоби - 23 095 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 576 тис. грн;
- інші основні засоби - 8 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 401 тис. грн.
В 2018 році витрати на розкривні роботи були визнані в обліку підприємства як
інший необоротний актив на суму 157 491 тис. грн з терміном амортизації рівним
терміну розробки ділянок кар'єра.
Нараховано амортизацiї за рiк - 126 906 тис. грн.
Інші зміни за рік по групах:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - збільшення первісної вартості на
259 тис. грн, зносу на 76 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар, меблі - зменшення зносу на 73 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - зменшення первісної вартості на 21
тис. грн, зменшення зносу на
1 тис. грн.
На кiнець звiтного року первiсна вартiсть ОЗ склала 636 722 тис.грн, знос - 279
773 тис. грн, залишкова вартiсть - 356 949 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - первісна вартість 101 968 тис. грн,
знос 50 631 тис. грн, залишкова вартість 51 338 тис. грн;
- машини та обладнання - первісна вартість 213 893 тис. грн, знос 92 226 тис.
грн, залишкова вартість
121 666 тис. грн;

- транспортнi засоби - первісна вартість 142 184 тис. грн, знос 59 990 тис. грн,
залишкова вартість 82 194 тис. грн;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - первісна вартість 3 064 тис. грн, знос
1 551 тис. грн, залишкова вартість 1 513 тис. грн;
- інші основні засоби - первісна вартість 172 411 тис. грн, знос 72 174 тис.
грн, залишкова вартість 100 237 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів в середньому становить майже 44%, по групах:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50%;
- машини та обладнання - 43%;
- транспортнi засоби - 42%;
- інструменти, прилади та інвентар - 51%;
- інші основні засоби - 8%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.
Згідно прийнятої Товариством облікової політики встановлені наступні строки
використання основних засобів:
- будівлі - 20 років;
- споруди та інженерні комунікації - 15 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади та інвентар - 4 роки;
- інші основні засоби - 12 років.
Станом на 31.12.2018р. Товариство має в операційній оренді 23 одиниці техніки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

876232

662014

Статутний капітал (тис.грн.)

29338

29338

29338
29338
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(876232.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(29338.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

0.00

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х

34749.00
0.00
285487.00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Усього зобов'язань та забезпечень
Х
320236.00
Х
Опис До податкових зобов'язань пiдприємства у розмiрi 34 749 тис. грн вiднесено всi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом.
У складi iнших зобов'язань в сумi 285 487 тис. грн мiститься:
- забезпечення виплат вiдпусток в сумi 9 228 тис. грн;
- короткострокове додаткове пенсiйне забезпечення в сумi 3 347 тис. грн;
- короткострокове забезпечення iнших витрат i платежiв в сумi 2 866 тис. грн;
- короткострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 2 119 тис. грн;
- довгострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 130 800 тис. грн;
- довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 41 176 тис. грн;
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 50 833 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 204 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 1 928 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 7 626 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 33 403 тис. грн;
- доходи майбутнiх перiодiв в сумi 24 тис. грн;
- iншi поточнi зобов'язання в сумi 1 933 тис. грн.

Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вапняк доломiтизований

3 453 102,3 тн

95.61

3 285 192,1 тн

532237.57

916236.32

96.39

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Амортизація
Послуги зі сторони
Заробітна плата
Паливо
Податки
Енергетичні витрати
Матеріали

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
22.78
22.53
18.94
16.81
9.68
5.76
3.50

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

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

ДУ "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної

ДУ "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 м. Київ Шевченківський р-н м.Київ вул.Тропініна,буд. 7-Г
Рішення № 2092
НКЦПФР

01.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, буд.51 оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності
та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262

особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження

03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича,буд. 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35449775
69118 Запорiзька область Комунарський р-н м.Запоріжжя
вул.Нагнибіди,буд.15 к.2
4126
Аудиторська палата України

26.03.2008
(095) 230-15-35
д/н
Аудиторська діяльність
Аудиторська фірма надає Товариству послуги з проведення аудиту.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ
РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33575999
50027 Днiпропетровська область д/н м. Кривий Ріг вул. Димитрова, буд.61,
прим. 38
АЕ № 286547
НКЦПФР

08.10.2013
056) 401-15-59
056) 401-15-59
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Обслуговування рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого
випуску акцій.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
Публiчне акцiонерне товариство
00034186
69035 Запорiзька область Вознесенівський р-н м.Запоріжжя прт.Маяковського,буд.7

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АЕ 641983
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
23.06.2015
(061) 228-98-00
д/н
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників наземних транспортних засобів
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ПРОВІДНА"

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЄВРОІНС УКРАЇНА"

Опис

Приватне акцiонерне товариство
23510137
03049 м. Київ д/н м. Київ пр. Повітрофлотський, б.уд. 25
АВ № 520927
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

16.02.2010
(044) 492-18-18
(044) 492-18-18
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Добровільне медичне страхування.

Приватне акцiонерне товариство
22868348
03150 м. Київ д/н м. Київ вул. Велика Васильківська, буд.102
Розпорядження № 2696
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
25.10.2016
(044) 492-18-18
(044) 492-18-18
Провадження страхової діяльності у формі обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
Середня кількість працівників 1103
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85732 Донецька область Волноваський р-н, смт.Новотроїцьке,
вул.Радянська, буд.85, т.(050) 328-66-20

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2018

Коди
12
31
00191810
1421556800
230

за КВЕД

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

08.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

9033

9757

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

13143
4110
24198
236653
392126
155473
---

14003
4246
25357
356949
636722
279773
---

1030

--

--

1035
1040
1045
1090
1095

--29173
-299057

--42860
-434923

1100

95548

104130

1101
1102
1103
1110

58429
3672
33447
--

67493
5249
31388
--

1125

388973

477928

1130

2218

4826

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

--160299
7417
2713
2
2711
-1696
658864

--157865
7417
6308
9
6299
-3071
761545

1200

--

--

1300

957921

1196468

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

29338

29338

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

---632676
--662014

3234
--843660
--876232

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1521
1525
1595

--165032
41524
-165032

--171976
41176
-171976

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

45920
30907
11465
1198
4899

50833
34749
14078
1928
7626

1635

416

204

1640

33403

33403

1660
1665
1690
1695

13000
29
1103
130875

17560
24
1933
148260

1700

--

--

Баланс

1900

957921

1196468

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1. Необоротнi активи
У 2018р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "НТРУ" здiйснювалося згiдно Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV
та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї
бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть
вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в
бухгалтерському облiку.
Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо
iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної користi, пов'язаної з їх
використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Станом на 01.01.18р. первісна вартість НМА складає 13 143 тис. грн, знос - 4 110
тис. грн, залишкова вартість - 9 033 тис. грн.
Термiн корисного використання НМА встановлен від 2 до 5 рокiв.
В звiтному роцi
придбано нематеріальних активів на суму 2 916 тис. грн.
Амортизацiя НМА нараховується iз застосуванням прямолiнейного методу.
Нарахована за рiк амортизацiя НМА склала 2 192 тис. грн.
Вибуття НМА у звітному році первісною вартістю 2 056 тис. грн, знос 2 056
тис. грн, залишкова вартість 0 тис. грн. Таким чином, первiсна вартiсть НМА станом
на 31.12.2018 р. становить 14 003 тис. грн, знос - 4 246 тис. грн, залишкова
вартість - 9 757 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. у рядку 1005 в сумі 25 357 тис. грн відображено
залишок незавершених капітальних інвестицій в:
- капітальне будівництво в сумі 393 тис. грн;
- придбання (виготовлення) основних засобів в сумі 21 924 тис. грн;
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів в сумі 144 тис.
грн;
- придбання (створення)нематеріальних активів в сумі 2 896 тис. грн;
Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на
балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених
постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (за
виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження
основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних
засобiв до робочого стану.
Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться за прямолінійним методом, крім
амортизації необоротних активів витрати на розкривні роботи і витрати на
рекультівацію порушених земель, амортизація яких нараховується із застосуванням
виробничого метода.
На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 392 126 тис. грн, сума зносу
155 473 тис. грн, залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.18р. становить 236 653 тис. грн.
За 2018 р. надiйшло ОЗ на суму 89 755 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 4 724 тис. грн;
- машини та обладнання - 59 951 тис. грн;
- транспортнi засоби - 23 095 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 576 тис. грн;
- інші основні засоби - 8 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 401 тис. грн.
В 2018 році витрати на розкривні роботи були визнані в обліку підприємства як
інший необоротний актив на суму 157 491 тис. грн з терміном амортизації рівним
терміну розробки ділянок кар'єра.
Вибуло за 2018 рiк ОЗ первiсною вартiстю 2 888 тис.грн, знос 2 608 тис.
грн, залишковою вартістю 280 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої первісною вартістю 615 тис. грн,
знос 593 тис. грн, залишковою вартістю 22 тис. грн;
- машини та обладнання первісною вартістю 256 тис. грн, знос 256 тис. грн,
залишковою вартістю 0 тис. грн;
- транспорті засоби первісною вартістю 1 595 тис. грн, знос 1 595 тис. грн,
залишковою вартістю 0 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар, меблі первісною вартістю 334 тис. грн, знос 77
тис. грн, залишковою вартістю 257 тис. грн.
- багаторічні насадження первісною вартістю 3 тис. грн, знос 2 тис. грн,
залишковою вартістю 1 тис. грн;
- інші основні засоби первісною вартістю 7 тис. грн, знос 7 тис. грн, залишковою
вартістю 0 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи первісною вартістю 78 тис. грн, знос
78 тис. грн, залишковою вартістю 0 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк 126 906 тис. грн.
Інші зміни за рік по групах:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - збільшення первісної вартості на
259 тис. грн, зносу на 76 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар, меблі - зменшення зносу на 73 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - зменшення первісної вартості на 21
тис. грн, зменшення зносу на 1 тис. грн.
Таким чином, на кiнець звiтного року первiсна вартiсть ОЗ склала 636 722
тис. грн, знос - 279 773 тис. грн, залишкова вартiсть - 356 949 тис. грн, у т.ч.
по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої первісна вартість 101 968 тис. грн,
знос 50 631 тис. грн, залишкова вартість 51 337 тис. грн;
- машини та обладнання первісна вартість 213893 тис. грн, знос 92 226 тис. грн,
залишкова вартість 121 667 тис. грн;
- транспортнi засоби первісна вартість 142 184 тис. грн, знос 59 990 тис. грн,
залишкова вартість 82 194 тис. грн;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) первісна вартість 3 064 тис. грн, знос 1
551 тис. грн, залишкова вартість
1 513 тис. грн;
- інші основні засоби первісна вартість 172 411 тис. грн, знос 72 174 тис. грн,
залишкова вартість 100 237 тис. грн;
- бібліотечні фонди первісна вартість 32 тис. грн, знос 32 тис. грн, залишкова
вартість 0 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи первісна вартість 3 170 тис. грн, знос
3 169 тис. грн, залишкова вартість 1 тис. грн.
2.

Оборотнi активи

Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких
витрат:
- сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за вирахуванням
непрямих податків);
- сум ввiзного мита;
- сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються
пiдприємству;
- транспортно-заготiвельних витрат;
- iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням
їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях.
Метод оцінки вартості запасів - за найменшою з двох величин: собівартістю
або чистою вартістю реалізації, метод оцінки вибуття запасів - метод
середньозваженої вартості для незавершеного виробництва і готової продукції
основного виробництва, метод ідентифікованої вартості для інших видів запасів.
Залишки виробничих запасiв, тис.грн.
Найменування
На початок 2018 р.
На кінець 2018 р.
Сировина i матерiали
15 591 17 628
Паливо
6 729
7 337
Тара i тарнi матерiали
48
65
Будівельні матеріали
563
838
Запаснi частини
26 906 32 114
МШП
663
2 038
Інші
7 929
7 473
Незавершене виробництво
3 672
5 249
Готовая продукція
33 447 31 388
Разом:
95 548
104 130
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (р.1125) становить на
початок звiтного перiоду
388 973 тис. грн,
на кiнець 2018 року 477 928 тис. грн (з урахуванням резерву сумнівних боргів)
загальною кількістю близько 55 пiдприємств.
За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть (за первісною вартістю)
розподiлено таким чином на кінець 2018 року:
- до 12 мiсяцiв - 371 712 тис.грн;
- від 12 до 18 місяців - 1 087 тис. грн;
- від 18 до 36 місяців - 177 тис. грн;
- від 36 місяців - 104 952 тис. грн.
Сума резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2018р. складає 14 155 тис. грн.
Основними дебiторами є:
ДМК ПАТ - 1 088 тис. грн,
ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФДК ПРАТ - 70 015 тис. грн,
ЄМЗ ПРАТ - 29 923 тис. грн,
ЗФЗ АТ - 1 660 тис. грн,
ІНКОР І КО НВО ТОВ - 1 948 тис. грн,
ІНТЕК ТОВ - 29 675 тис. грн,
КОМПАНІЯ УКРСПЕЦФЛЮСИ ТОВ - 1 296 тис. грн,
МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ ТОВ - 5 015 тис. грн,
МК АЗОВСТАЛЬ ПРАТ - 113 124 тис. грн,
ММК ІМ.ІЛЛІЧА ПРАТ - 200 977 тис. грн,
НВП УКРДНЕПРОТРЕЙД ТОВ - 1 167 тис. грн,
ОПТИМАЛ ТРЕЙД ТОВ - 5 791 тис. грн,
ПРАТ "ПІВНГЗК" - 5 292 тис. грн,
ЦГЗК ПРАТ - 8 634 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (р.1130) на 31.12.2018р. складає
4 826 тис. грн, у т.ч.:
АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" - 70 тис. грн,
ВКФ Роллекс ЛТД ТОВ - 81 тис. грн,
Донецька залізниця ДП - 58 тис. грн,
ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ ТОВ - 277 тис. грн,
Епіцентр К ТОВ - 115 тис. грн,
МЕТІНВЕСТ-КРМЗ ТОВ - 1 360 тис. грн,
РЕМКОМУНЕЛЕКТРОТРАНС ТОВ - 148 тис. грн,
СЄМБІЗ-1 ТОВ - 89 тис. грн,
ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" - 1 534 тис. грн,
Тракторзапчасть ПП - 309 тис. грн,
ФІЛІЯ ЄРЦ ПАТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ - 73 тис. грн,
ЮМГ ТРЕЙДІНГ ТОВ - 253 тис. грн.

У р.1155 "Iнша поточна дебіторська заборгованість" в сумі 157 865 тис. грн
відображено:
Розрахунки з іншими дебіторами за товари та послуги 34 тис. грн, Розрахунки з
підзвітними особами 3 тис. грн, Розрахунки з державними цільовими фондами 439 тис.
грн, Розрахунки з іншими дебіторами 157 392 тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 6 308 тис. грн - це грошові кошти в
національній валюті в касі в сумі 9 тис. грн, на поточному рахунку в банку в сумі
6 299 тис. грн.
У р.1190 "Iншi оборотнi активи" 3 071 тис. грн вiдображена заборгованiсть за
розрахунками з податкових зобов'язань та податкового кредиту.
3.

Власний капiтал
До складу власного капiталу ПрАТ належить:
Статутний капiтал в сумi 29 338 тис. грн, розподiлений на 29 338 000 шт. простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,001 тис. грн (або 1,0 грн) кожна. Змін у
статутному капіталі протягом 2018 р. не відбувалось.
Резервний капiтал станом на 31.12.2017 р. відображений в сумі 7 335 тис. грн. У
зв'язку зі змінами в обліковій політиці на початок 2018 року було здійснено
згортання резервного капітата з нерозподіленим прибутком (НРП) на суму 7 335 тис.
грн.Таким чином, резервний капітал на 31.12.2018 дорівнює 0 тис. грн.
Нерозподілений прибуток на кінець 2017 року складав 753 941 тис. грн. У зв'язку зі
змінами в обліковій політиці на початок 2018 року було здійснено коригування НРП
на суму 121 265 тис. грн, у тому числі:
- на суму 156 829 тис. грн - зменшення НРП за рахунок визнання забезпечення
витрат на рекультивацію і відновлення порушених земель, виплат по закінченні
трудової діяльності, інших довгострокових виплат,
- на суму 28 229 тис. грн - збільшення НРП за рахунок нарахування відстроченого
податку на прибуток по створеним забезпеченням,
- на суму 7 335 тис. грн - збільшення НРП за рахунок згортання резервного
капіталу.
Таким чином, НРП на початок року склав 632 676 тис. грн.
Протягом 2018 року був отриманий прибуток в сумі 210 984 тис. грн.
Таким чином, сума нерозподіленого прибутку, відображеного в балансі станом на
31.12.2018 р. складає 843 660 тис. грн.
4.

Довгостроковi зобов'язання і забезпечення
У зв'язку зі змінами в обліковій політиці, на початок 2018 року були створені:
- довгострокове забезпечення для покриття витрат на рекультивацію і відновлення
порушених земель на суму 123 508 тис. грн;
- довгострокові забезпечення для покриття витрат на виплату винагород після
закінчення трудової діяльності, інших довгострокових виплат (розрахунки актуарія)
на суму 41 524 тис. грн,
Таким чином, довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 01.01.2018 р.
склали 165 032 тис. грн.
Протягом 2018р.було змінено довгострокових зобов'язань і забезпечень на суму 6 944
тис. грн.
Таким чином, довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2018 р.
склали 171 976 тис. грн, у тому числі довгострокове забезпечення для покриття
витрат на рекультивацію і відновлення порушених земель на суму 130 800 тис. грн,
довгострокові зобов'язання і забезпечення для покриття витрат на виплату винагород
після закінчення трудової діяльності, інших довгострокових виплат (розрахунки
актуарія) на суму 41 176 тис. грн.
5. Поточні зобов'язання і забезпечення
Станом на 31.12.2018р. заборгованості за короткостроковими кредитами банку не має.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного
року становить 50 833 тис. грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв становить близько
100 пiдприємств.
Найбiльш суттєвi кредитори станом на 31.12.2018 р.:
АЗОВТРАНСГРУП ТОВ - 2 506 тис. грн,
ВЕСКО ПРАТ - 1 610 тис. грн,
ВОСТОК-БЕЛАЗ-СЕРВІС ТОВ - 700 тис. грн,
ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФДК ПРАТ - 7 497 тис. грн,
ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ПАТ - 138 тис. грн,
ЕНЕРГОРЕЗЕРВ ТОВ - 420 тис. грн,
ЕТС ТОВ - 280 тис. грн,
ЄМЗ ПРАТ - 11 745 тис. грн,
ЮМГТ ТРЕЙДІНГ - 5 585 тис. грн,
КАТ ЛТД ТОВ - 246 тис. грн,

КОМПІС ТОВ - 354 тис. грн,
Лодіс ТОВ - 806 тис. грн,
М і К ТОВ - 927 тис. грн,
МАРІУПОЛЬ-АВТО ПРАТ - 294 тис. грн,
ММК ІМ.ІЛЛІЧА ПРАТ - 1 465 тис. грн,
МРІЯ БМП ТОВ - 3 978 тис. грн,
НВП ТЕХМАШГРУП ТОВ - 301 тис. грн,
Параллель-М ЛТД ТОВ - 367 тис. грн,
ПВП КРИВБАСВИБУХПРОМ ПАТ - 4 320 тис. грн,
ПРАТ "ПІВНГЗК"- 748 тис. грн,
ТОВ "ТД "ПРОМТЕХЦЕНТР" - 191 тис. грн,
ТРАНС ІНЖИНІРИНГ ТОВ - 165 тис. грн,
УКРПРОМТРАНС РТП ТОВ - 3 887 тис. грн,
ЮМДЖИ ІНВЕСТ ТОВ - 387 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року :
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 34 749
тис. грн, а саме:
- ПДВ - 6 209 тис. грн,
- Податок з доходу фізичних осіб - 1 729 тис. грн,
- Військовий збір - 144 тис. грн,
- Розрахунки по інших податках (екологія, надра, вода, земля, нерухомість) - 12
590 тис. грн,
- Податок на прибуток - 14 078 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками зі страхування (р.1625) станом на 31.12.2018
р. складають 1 928 тис. грн. -заборгованість
єдиного внеску на загальнодержавне
обов'язкове соціальне страхування за грудень 2018 р.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi, відображена в р.1630, станом на 31.12.2018 р.
складає 7 626 тис. грн та вiдображує заборгованiсть перед робiтниками за грудень
звiтного року.
Станом на кінець 2017 р. сума поточних забезпечень, відображених в балансі в
р.1660, складає 6 814 тис. грн. - забезпечення на виплату відпусток працівникам.
Протягом звітного року створено забезпечень на виплату відпусток працівникам на
суму 15 515 тис. грн, використано забезпечень на виплату відпусток працівникам на
суму 13 101 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. залишок поточних забезпечень на виплату відпусток
працівникам складає 9 228 тис. грн.
У зв'язку зі змінами в обліковій політиці, на початок 2018 року були створені:
- короткострокове забезпечення для покриття витрат на рекультивацію і відновлення
порушених земель на суму 1 437 тис. грн.;
- короткострокове забезпечення для покриття витрат на виплату винагород після
закінчення трудової діяльності, інших короткострокових виплат (розрахунки
актуарія) на суму 4 749 тис. грн.
Таким чином, короткострокові зобов'язання і забезпечення станом на 01.01.2018 р.
склали 13 000 тис. грн.
Протягом 2018р.було змінено довгострокових зобов'язань і забезпечень на суму 4
560 тис. грн.
Короткострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2018 р. склали на
суму17 560 тис. грн.
У складi iнших поточних зобов'язань (р.1690 Балансу) в сумі 1 933 тис. грн
наведено заборгованість за
розрахунками:
- з підзвітними особами - 5 тис. грн,
- розрахунки з іншими кредиторами - 182 тис. грн,
- за розрахунками за виконавчими документами - 135 тис. грн,
- розрахунки з податкового кредиту - 1 611 тис. грн.
6. До складу доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2018р., які складають 24
тис. грн включені доходи, отримані протягом поточного звітного періоду, які
відносяться до наступних звітних періодів, - амортизація безкоштовно отриманих
основних засобів.
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І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

922908

777518

2050

(532917)

(367074)

2090

389991

410444

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
40633
(47099)
(85775)
(25912)

(--)
69159
(37791)
(66277)
(52999)

2190

271838

322536

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-525
141
(15108)
(--)
(36)

(--)
-83
5
(--)
(--)
(4)

2290

257360

322620

2295
2300

(--)
-46376

(--)
-58027

2305

--

--

2350

210984

264593

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

3944
3944

---

2455

710

--

2460
2465

3234
214218

-264593

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
186987
140624
27865
126869
214159
696504

За аналогічний
період попереднього
року
4
173776
101266
17190
37803
234254
564289

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
29338000
29338000
7.19149230

За аналогічний
період попереднього
року
4
29338000
29338000
9.01878000

2615

7.19149230

9.01878000

2650

--

--

Доходи
Доход визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює
зріст власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевнено
визначена.
У звітному періоді визнані доходи
можна розподілити по групах таким чином:
- Чистий доход від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - 922 908 тис.
грн.
- Іншi операційні доходи - 40 633тис. грн, в тому складi:
- Дохід від операційної оренди активів - 158 тис. грн,
- Дохід від реалізації інших оборотних активів - 5 690 тис. грн,
- Дохід від списання кредиторської заборгованості по якій минув термін
позовної давності - 15 тис. грн,
- Одержані штрафи, пені, неустойки - 2 816 тис. грн,
- Дохід від реалізації відходів - 2 7611 тис. грн,
- Доходи від оприбуткування ТМЦ з виробництва - 2 054 тис. грн,
- інші - 2 289 тис. грн.
- Інші фінансові доходи - 525 тис. грн - це отримані відсотки по банківських
рахунках.
- Інші доходи - 141 тис. грн - дохід від безоплатно одержаних активів .
Витрати
Витратами звiтного перiоду визнанi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань,
якi призводять до зросту власного капiталу, при умовi, що оцiнка доходу може бути
достовiрно визначена.
Витрати звiтного перiоду складаються з:
Собiвартостi реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг - 532 917 тис. грн.
Адмiнiстративних витрат - 47 099 тис. грн.
Витрат на збут - 85 775 тис. грн.
Інших операцiйних витрат - 25 912 тис. грн, в тому складi:
- собівартість реалізованих відходів - 19 491 тис. грн,
- собівартість реалізованих запасів та послуг - 2 111 тис. грн,
- сумнівні та безнадійні борги - 5 тис. грн,
- втрати від знецінення запасів - 7 тис. грн,
- нестачі і втрати від псування цінностей - 57 тис. грн,
- визнані штрафи, пені, неустойки - 128 тис. грн,
- витрати з операційної оренди активів - 6 тис. грн,
- витрати від операційних курсових різниць - 330 тис. грн,
- витрати на утримання соцсфери - 292 тис. грн,
- витрати на персонал, передбачені колективним договором - 710 тис. грн,
- витрати на утримання профспілки - 2 094 тис. грн,
- інші (не більше 10%) - 601 тис. грн.

Фінансових витрат, у тому числі:
- нарахування процентних витрат з забезпечення
рекультивацію і відновлення порушених земель на
- нарахування процентних витрат з забезпечення
винагород після закінчення трудової діяльності,
(розрахунки актуарія) на суму 5 697 тис. грн.
Інших витрат у сумі 36 тис. грн.

Т.в.о.члена Правлiння - В.о.
Голови Правлiння

________________

для покриття витрат на
суму 9 411 тис. грн;
для покриття витрат на виплату
інших довгострокових виплат

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
12
31
00191810

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2018 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

1056372

839049

3005
3006
3010
3015
3020

---172
660

---262
1116

3025

482

83

3035
3040
3095

8
147
10955

429
124
6725

3100

(407651)

(412869)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(113162)
(28150)
(213626)
(58160)
(75273)
(80193)
(4826)
(80)
(7230)
294071

(76217)
(18063)
(187834)
(50676)
(74024)
(63133)
(2176)
(91)
(20882)
129656

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(290476)
(--)
(--)
-290476

(131005)
(--)
(--)
-131005

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400

-(--)
(--)
-3595

-(--)
(15005)
-15005
-16354

Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3405
3410
3415

2713
-6308

19067
-2713

Станом на 01.01.2018 р. грошовi кошти в сумi 2 713 тис. грн - це грошовi кошти
на поточному рахунку в нацiональнiй валютi.
Найбiльший обсяг руху грошових коштiв припадає на здiйснення операцiйної
дiяльностi. Надходження коштiв вiд операцiйної дiяльностi складають 1 068 796
тис. грн, якi отриманi, в основному, вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) в сумi 1 056 372 тис. грн. Витрачання коштiв на здiйснення операцiйної
дiяльностi складає 774 725 тис. грн.
Р.3095 "Iншi надходження" в сумi 10 955 тис. грн:
- надходження коштiв за реалiзованi запаси та послуги - 8 802 тис. грн,
- надходження коштiв на виплату лiкарняних - 1 777 тис. грн,
- повернення комiсiї при купiвлi валюти - 13 тис. грн,
- повернення коштiв, уточнення реквiзитiв - 36 тис. грн,
- повернення вiдряджень - 25 тис. грн,
- iншi - 302 тис. грн.
Р.3190 "Iншi витрачання" в сумi 7 230 тис. грн, а саме:
- виплати профкому - 1 389 тис. грн,
- виплата утримань iз з / пл
алiменти, стягнення - 1 251 тис. грн,
- виплата благодiйної допомоги пенсiонерам, ветеранам - 24 тис. грн,
- компенсацiя вiдпускних - 194 тис. грн,
- послуги банку - 182 тис. грн,
- витрати на господарськi потреби та вiдрядження - 2 293 тис. грн,
- iншi - 1 897 тис. грн.
В результатi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi витрачено на придбання та
створення необоротних активiв 290 476 тис. грн.

Т.в.о.члена Правлiння - В.о.
Голови Правлiння

________________

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Коди
12
31
00191810

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
29338
--7335
753941
---

Всього

10
790614

4005

--

--

--

-7335

-121265

--

--

-128600

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

29338

--

--

--

632676

--

--

662014

4100

--

--

--

--

210984

--

--

210984

4110

--

3234

--

--

--

--

--

3234

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--29338

-3234
3234

----

----

-210984
843660

----

----

-214218
876232

До складу власного капiталу ПрАТ "НТРУ" належить:
Статутний капiтал в сумi 29 338 тис. грн, розподiлений на 29 338 000 шт.
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,001 тис. грн (або 1,0 грн.) кожна.
Змiн у статутному капiталi протягом 2018р. не вiдбувалось.
Резервний капiтал станом на 31.12.2017 р. вiдображений в сумi 7 335 тис. грн. У
зв'язку зi змiнами в облiковiй полiтицi на початок 2018 року було здiйснено
згортання резервного капiтата з нерозподiленим прибутком (НРП) на суму 7 335 тис.
грн. Таким чином, резервний капiтал на 31.12.2018 дорiвнює 0 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток на кiнець 2017 року складав 753 941 тис. грн. У зв'язку
зi змiнами в облiковiй полiтицi на початок 2018 року було здiйснено коригування
НРП на суму 121 265 тис. грн, у тому числi:
- на суму 156 829 тис. грн - зменшення НРП за рахунок визнання забезпечення витрат
на рекультивацiю i вiдновлення порушених земель, виплат по закiнченнi трудової
дiяльностi, iнших довгострокових виплат,
- на суму 28 229 тис. грн - збiльшення НРП за рахунок нарахування вiдстроченого
податку на прибуток по створеним забезпеченням,

- на суму 7 335 тис. грн - збiльшення НРП за рахунок згортання резервного
капiталу.
Таким чином, НРП на початок року склав 632 676 тис. грн.
Протягом 2018 року був отриманий прибуток в сумi 210 984 тис. грн.
Сума нерозподiленого прибутку, вiдображеного в балансi станом на 31.12.2018 р.,
складає 843 660 тис. грн.

Т.в.о.члена Правлiння - В.о.
Голови Правлiння

________________

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

(підпис)

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КАПІТАЛ ГРАНД"

2

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

35449775

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69118, Запорiзька область
Комунарський р-н м.Запоріжжя
вул. Нагнибіди, буд. 15, к. 2

4
5

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

4126
360/4
31.05.2018

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2018 - 31.12.2018

7

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

02

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

109
04.02.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

18.02.2019 - 24.04.2019

11

Дата аудиторського висновку

24.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

120848.58

13

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
станом на 31 грудня 2018 року
Адресат:
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Власники та Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Незалежною аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД" проведено аудит наданої фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2018 рік. До складу перевіреної фінансової
звітності входять: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіт про
рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, звіт про власний капітал за
2018 рік, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик та інша пояснювальна інформація до фінансових звітів за 2018
рік. Концептуальною основою надання фінансової звітності є чинні національні
Положення (Стандарти) Бухгалтерського Обліку (П(С)БО).
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" станом на 31.12.2018 р., його фінансові
результати, і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до положень національних стандартів фінансової звітності, та
відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової
звітності".
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ)
та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Коригування сум, відображених у фінансовій звітності на початок року
Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці фінансової
звітності на початок 2018 року Товариство здійснило коригування за рахунок
нерозподіленого прибутку у сумі 121 265 тис. грн у зв'язку зі зміною облікової
політики.
Відбулося коригування вступного сальдо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ:
- на суму 156 829 тис. грн - зменшення НРП за рахунок визнання забезпечення
витрат на рекультивацію і відновлення порушених земель, виплат по закінченні
трудової діяльності, інших довгострокових виплат,
- на суму 28 229 тис. грн - збільшення НРП за рахунок нарахування відстроченого
податку на прибуток по створеним забезпеченням,
- на суму 7 335 тис. грн - збільшення НРП за рахунок згортання резервного
капіталу.
Інші питання
Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за рік, що закінчився 31
грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, який 30 березня 2018 року
висловив думку застереження щодо цієї фінансової звітності.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка міститься в звіті про управління, який складається
відповідно до законодавства. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється
на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо
цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, яка була нам надана, та
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, 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 потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на
проведення обов'язкового аудиту.
У відповідності до Протоколу засідання Наглядової ради №220 від 27.02.2019р.,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" було визначено
суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової
звітності за 2018 рік -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД".
Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень.
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" було вперше
призначено для обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КАПІТАЛ ГРАНД". На проведення аудиту фінансової звітності за 2018 р. сторонами
було укладено Договір від 04.02.2019 р. № 109.
Відповідність стану управління у Товаристві
Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до чинного
законодавства України, статутний капітал якого поділено на визначену кількість
часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються
акціями.
У звітному році змін щодо процедур злиття, поділу, приєднання, виділу,
перетворення у Товаристві не відбувалося.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає
вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями
Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів не проводились з обгрунтованих
підстав, що находяться в межах чинного законодавства України.
Вищім органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних
зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники.
Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю,
є Голова Правління.
Протягом звітного року виконавчий орган - Правління Товариства здійснював
поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які
встановлено Статутом Товариства. Термiн повноважень осіб, що входять до складу
Правління Товариства:
- в.о. Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" Хохотви Михайла Володимировича - з 05.05.2017 року по теперішній
час;
- т.в.о. Члена Правління -Виконуючого обов'язки Фінансового директора Повольнова
Дениса Олександровича - з 18.12.2015 року по теперішній час;
- т.в.о. члена Правлiння Фiлоненко Кирило Леонiдовича - з 20.09.2018 року по
теперішній час;
- т.в.о. члена Правлiння Цимармана Євгенія Віталійовича - з 22.06.2017 року по
теперішній час.
Змін напрямків діяльності Товариства, нових видів діяльності, нових видів
продукції, нових видів надання послуг, діяльності на закордонному ринку протягом
звітного періоду не відбувалося.
У відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV ми провели перевірку інформації, наведеної
про корпоративне управління "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2018 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини
ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього
контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень
прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та
повноважень посадових осіб Товариства.
На нашу думку, інформація про корпоративне управління наведена у всіх суттєвих
аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV.
За результатами перевірки стану управління у Товаристві можна зробити висновок:
- прийнята та функціонуюча система управління у Товаристві у повній мірі
відповідає вимогам Статуту та чинного законодавства.
Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансової
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для
отримання розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих
викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор
виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься
під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудиторам були надані усні пояснення управлінського персоналу, які на думку
аудитора, мають інформацію, що допомагають ідентифікувати ризики суттєвого
викривлення в наслідок шахрайства або помилки.
Товариством надана інформація про те, що протягом 2018 року в товаристві не було
зафіксовано випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло б спричинити
негативний вплив на підприємство.
Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та
перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності
Товариства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві та загальне керівництво
управлінням ризиками виконує Голова Правління.
Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли
привернути нашу увагу.
На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався
управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є
відповідними та ефективними.
Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для
аудиторського комітету
Цей звіт узгоджений з додатковим звітом для Наглядової ради.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про
незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від
юридичної особи при проведенні аудиту
Ми не надавали послуги, заборонені законодавством.
Нами було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності.
Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних
стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші
обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.
Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності
юридичній особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім
послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності
Інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, Нами Товариству або
контрольованим ним суб'єктам господарювання не надавались.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і
розкриття інформації у фінансовій звітності, оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.
Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що
є основою фінансової звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних
документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних
проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат
та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах
здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній
формі.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
перевірки до уваги бралися тільки суттєві господарські операції. Планування і
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Основні відомості про емітента:
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ"
Код за ЄДРПОУ
00191810
Юридична адреса
85732, Донецька обл., Волноваський район, с.м.т Новотроїцьке,

вул. Радянська, буд. 85
Дата державної реєстрації: 19.07.2000 р.
Дата запису: 06.08.2004 р.
Номер запису: 1 239 120 0000 000007
Основні види діяльності
за КВЕД-2010:
Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);
Код КВЕД 20.51 Виробництво вибухових речовин;
Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Органи управління юридичної особи Вищий орган - Загальні збори;
Виконавчий орган - в.о Голови Правління;
Інший орган - Наглядова рада
Виконуючий обов'язки Голови правління
Хохотва Михайло Володимирович
Веб-адреса http://www.ntru.com.ua/
Телефони
+ 38 050 328 66 20
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської фірми: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
Код за ЄДРПОУ: 35449775
Юридична адреса:
Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди буд. 15,
кв. 2
Місцезнаходження:
Україна, 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21 /
вул. Богдана Хмельницького, буд. 24;
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10
Банківські реквізити:
р\р 26008021655801 в АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346,
м. Київ
Включення до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(реєстраційний № 4126):
- суб'єкти аудиторської діяльності;
- суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності;
- суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого АПУ:
№ 4126, видане рішенням Аудиторської палати
України № 188/3 від 26.03.2008 р., подовженого рішенням Аудиторської палати
України 25.01.2018 р. № 354/4, дійсне до 25.01.2023 р.
Номер, дата видачі Свідоцтво про відповідність контроля якості, виданого АПУ:
№ 0780, видане рішенням Аудиторської палати України № 360/4 від 31.05.2018 р.
Чинне до 31.12.2023 р.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:
Реєстраційний номер: 434, Серія та номер свідоцтва: П 000233, Строк дії
Свідоцтва: з 25.03.2014 р. до 25.01.2023 р.
Веб-адреса:
kapital-grand.com.ua
Адреса електронної пошти: kg_audit@ukr.net
Телефони: + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60
+ 38 (099) 037 09 52; + 38 (063) 112 02 72
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення аудиту
№ 109 від 04.02.2019 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 18.02.2019 р. - 24.04.2019 р.
Ключовим партнером з завдання аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є
Аудитор
________________
О.А. Кролик
(Сертифікат аудитора сер. А 006170, реєстрація у реєстрі АПУ № 102081)
Дата звіту аудитора: 24 квітня

2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офіційна позиція Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, який підписує звіт:
1. Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підприємства підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий
стан, прибутки та збитки емітента.
2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення
господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він
стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
10.04.2018
11.04.2018
20.09.2018
22.09.2018

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

