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

Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 670/1.10
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 або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова
форма .

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

00191810

4. Місцезнаходження .

85732 Донецька область Волноваський смт Новотроїцьке Радянська, 85

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

lukyanchikov-iv@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,
яка здійснює діяльність з

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

оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).
9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

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

https://ntru.com.ua
(URL-адреса

сторінки)

30.04.2021
(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 корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

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

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

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, 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 про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

X

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

X

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

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод
емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "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 включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "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 включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "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
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "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 включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "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 включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв
особливої iнформацiї.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ"

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
1097

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

46.77

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

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

ПАТ "ПУМБ" в м.Київ

2) МФО банку

334851

3) IBAN

UA863348510000026007962486038

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

ПАТ "ПУМБ" в м.Київ

5) МФО банку

334851

6) IBAN

UA643348510000026007962490217

16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер
справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

905/1055/19

Господарськ ий суд
Донецької області

Кредитор Приватне
акціонерне товариство
"Новотроїцьке
рудоуправління"

Боржник Приватне
акціонерне товариство
"Єнакієвськ ий
металургійн ий завод"

немає

102 628 645,57 грн

розгляд продовжується

Кредитор Приватне
акціонерне товариство
"Новотроїць ке
рудоуправлі ння"

Боржник Публічне
акціонерне товариство
"Дніпровськ ий
металургійн ий комбінат"

немає

19 279 094,95 грн

розгляд продовжується

1

Опис

2

ПРАТ "НТРУ" включено в реєстр кредиторів

904/2104/19

Господарський суд
Дніпропетровської області

Опис ПРАТ "НТРУ" відступило борг

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 МСФЗ, 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 2020 рік:
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 1
090 особи (з них 74% склали працівники робочих спеціальностей, 26% - керівники,
фахівці і службовці);

середньооблiкова чисельність позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють
за сумiсництвом - 7 осіб;
облікова чисельність працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) - 9 осiб;
фонд оплати працi штатних працівників, порiвняно з попереднiм роком,
збiльшився на 17,7% i становить 176 602 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 2020 рік склала 15 875,94 грн проти 13 739,44 грн 2019 року.
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 2020 році 443 працівників
пройшли навчання. Інвестиції в навчання і розвиток склали 342 тис. грн. На
навчання працівників витрачено 26 839 годин.
У 2020 році на підприємство було прийнято 18 молодих фахівців.
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 є учасником Асоціації "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ".
Місцезнаходження Асоціації: 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила
Галицького,9.
Опись діяльності Асоціації. Метою діяльності Асоціації є лише координація
господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну
діяльність, прийняття управлінських рішень, сприяння формуванню в Україні потужної
конкурентоспроможної галузі промисловості по видобуванню карбонатної сировини, її
переробці та виробництві кінцевих продуктів, допомога своїм членам та всім
учасникам вітчизняного ринку вапняної продукції налагоджувати ефективну взаємодію
та співпрацю між собою.
Завдання Асоціації передбачають:

удосконалення галузевих стандартів;
розвиток нових продуктів та ринків споживання вапнякової продукції;
інформування потенційних інвесторів про перспективи розвитку галузі;
пропагування та сприяння розповсюдженню інновацій, енергозберігаючих
технологій, передових стандартів світових компаній;
збільшення частки екологічно чистої продукції;
захист навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку;
підвищення кваліфікації кадрів, якості підготовки;
розповсюдження інформації про діяльність Асоціації та її учасників, сприяння
учасникам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном,
зокрема - участь у міжнародних об'єднаннях з метою отримання нових знань та
світових практик.
Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності та захист інтересів її
учасників.
Функції Товариства як члена Асоціації визначаються його правами та обов'язками.
Права Товариства як члена Асоціації:
одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;
брати участь в Зборах Асоціації; голосувати з усіх питань, винесених на
розгляд Зборів Асоціації;
брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів;
брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки
діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції і рекомендації;
використовувати емблему та логотип Асоціації як доказ своєї належності до
неї; користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації,
консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної
діяльності.
Обов'язки Товариства як члена Асоціації:
виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту, інших актів
Асоціації;
брати участь в діяльності Асоціації;
виконувати рішення виборних органів Асоціації;
сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;
дотримуватися принципів корпоративної солідарності учасників Асоціації;
дотримуватись правил добросовісної конкуренції;
оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги виборних
органів Асоціації;
інформувати органи Асоціації про відомі факти/події, які можуть вплинути на
діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту;
інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою
діяльність та її результати;
дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і
забезпечити дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних
вимог/правил, зафіксованих в документах Асоціації;
регулярно сплачувати членські внески.
Термін участі Товариства в Асоціації: з 05.11.2019 по 31.12.2020 з правам
продовження членства.
Товариство є членом Асоціації і не займає особливої чи керівної позиції в її
структурі.

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 полуфабрикатів і
готової продукції основного виробництва, метод ідентифікованої вартості для інших
видів запасів, фінансові інвестиції відсутні.
Найбільш детальний опис обраної облікової політики розкривається у розділі 3
Приміток до фінансової звітності,складеної у відповідности до МСФЗ.

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.
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.
В 2020 році обсяг реалізації продукції підприємства склав 4,1 млн т, дохід від
реалізації склав 1 044 млн грн без ПДВ. За даними незалежної Української асоціації
вапняної промисловості, Підприємство щорічно, починаючи з 2016 року, займає 1е
місце по добуванню і реалізації флюсо-доломітної продукції в Україні. Середня ціна
реалізації в 2020 р. - 259,09 грн/т без ПДВ.
Реалізації продукції Товариства на експорт в 2020 році не було.
Перспективність виробництва:
Згідно зі стратегією Підприємства, ПРАТ "НТРУ" до 2028 р. планує наростити
реалізацію продукції, 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.
Основними клієнтами ПРАТ "НТРУ" є ПРАТ "ММК ім.Ілліча",ПРАТ "МК Азовсталь",ТОВ
"ІНТЕК", ТОВ "Оптімал Трейд", ПРАТ "КРЦ", ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ".
Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва і ринків збуту:
Основні ризики:

- активна позиція зарубіжних виробників, виражена в ціновому демпінгу на
українському ринку, у зв'язку з падінням попиту на зарубіжних ринках;
- залежність від стану металургійної галузі, так як 75% клієнтів - металургійні
заводи;
- 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;
- питання збільшення пропускної спроможності по залізничному перегону.
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.
Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента:
Конкурентами НТРУ є:
- в Україні:
Гірничодобувна промисловість (виробництво доломіту + вапняку звичайного (далі ВЗ)), Тернопільський кар'єр (ВЗ), АрселорМіттал Берислав (ВЗ), УКРПРОМ-БУД (ВЗ),
Закупнянський кар'єр (ВЗ), Кривий Ріг Цемент (ВЗ), Кам'янець-подільське Гипсовик
(доломіт + ВЗ), Таврійска будівельна компанія (ВЗ), Фітоліт (ВЗ), Енко Ентерпрайз
(ВЗ), Скала-Інтер (ВЗ), Джугастрянський кар'ер (ВЗ), Білокриницький Карьер (ВЗ),
МКСП ШЛЯХБУД (ВЗ), Стриганецький кар'єр (ВЗ); ВК "Гірничодобувна промисловість"
(ВЗ)
- в Світі:
Доломіт (Білорусь) (доломіт), Східні Берники (РФ) (ВЗ), Aydin Madencilik Insaat
Asfalt (Туреччина) (ВЗ), Пореченский Карьер (РФ), Різдвяний кар'єр (РФ) (ВЗ),
Хмелинецкий кар'єр (РФ) (ВЗ), Ольшанский кар'єр (РФ) (ВЗ), Єлецький
гірничозбагачувальний рудник (РФ) (ВЗ), Kapicioglu (Туреччина) (ВЗ), Cariera
Saptebani SA (Молдова) (ВЗ), Кавдоломіт (РФ) (доломіт), Calcar (Молдова) (ВЗ),
Tuna Madencilik Nakliyat (Туреччина) (доломіт), CRH (Slovensko) (Словакія)
(доломіт), Investment Bridge Ltd (Болгарія)(ВЗ), SANTOZ SANAYI TOZLARl SAN
(Туреччина) GALA DIS TICARET LIMITED (Туреччина), Wold Maden TIC.A.S. (Туреччина)
(доломіт), Derbent Maden Anonim Sirketi (Туреччина) (доломіт), Nordeka Maden AS
(Туреччина) (ВЗ), Baita Bihor SC SA (Румунія)(ВЗ), Liberty Galati S.A. (Румунія)
(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:
- збільшення обсягу виробництва до 6,0 млн т за рік за рахунок збільшення
продуктивності виробничих потужностей ДЗФ та ДСК;

- збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного та
південно-західного бортів Західної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить
збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 8 років до 2036 року;
- збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного
борту Східної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період
відпрацювання Вапнякового кар'єра на 5 років до 2041 року;
- будівництво помольного комплексу для виробництва мінерального порошку з метою
розширення асортименту продукції і задоволення попиту споживачів.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
значний відсоток у загальному обсязі постачання:
ТОВ ДЕК",ТОВ "УНТК", ТОВ "АЗОВТРАНСГРУП",ТОВ "ЛОДІС", ТОВ "Актіс Груп", ТОВ "ДТЕК
"ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ", ТОВ "ВОСТОК БЕЛАЗ СЕРВІС", ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ
"ПАРАЛЛЕЛЬ ЛТД", ТОВ "БМП МРІЯ", ПАТ "ПВП КРИВБАСВИБУХПРОМ".

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.
Фінансові інвестиції відсутні.
Протягом 2020 року балансова вартість основних засобів збільшилася на 120 186 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,вибуття основних засобів.
Збільшення первісної вартості основних засобів на 310 633 тис. грн, у тому числі:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 8 814 тис. грн;
- машини та обладнання - 46 232 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 27 тис. грн;
- інші основні засоби - 3 323 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 966 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 251 271 тис. грн.
Зменшення первісної вартості транспортних засобів на - 624 тис. грн.
Протягом 2019 року балансова вартість основних засобів збільшилася на 97 360 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 281 603 тис. грн, у тому числі:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 12 939 тис. грн;
- машини та обладнання - 31 021 тис. грн;
- транспортнi засоби - 31 722 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 491 тис. грн;
- інші основні засоби - 2 856 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 798 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 201 776 тис. грн.
Протягом 2018 року балансова 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. Також, в 2018 році витрати на розкривні роботи були
визнані в обліку Підприємства як інвестиції з терміном амортизації рівним терміну
розробки ділянок кар'єра.
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.
Стратегією розвитку на 2021-2022 рр. є залучення інвестицій для підтримки
потужностей Підприємства та зростання обсягів виробництва і реалізації товарної
продукції:
- проведення робіт по збільшенню балансових запасів корисних копалин Східної
ділянки Вапнякового кар'єру на 32 млн. т (буріння свердловин, геолого-економічна
оцінка запасів, техніко-економічне обґрунтування) - 5 243 тис. грн дозволить
продовжити термін експлуатації родовища на 6 років;
- розробка проектної документації Реконструкція Західної ділянки Вапнякового
кар'єру - 2 829 тис. грн дозволить продовжити термін експлуатації родовища на 9
років;
- будівництво перевантажувального майданчику №4 - 11 085 тис. грн забезпечить
зростання та гарантує стабільність обсягів постачання сировини на переробку;
- будівництво комплексу помолу вапняку - 23 455 тис. грн забезпечить розширення
асортименту виробленої продукції;
- будівництво вузлу додроблювання вапняку фракції +100 мм - 3 457 тис. грн
сприятиме дотриманню стандартам якості продукції;
- реконструкція водовідливу кар'єру - 3 500 тис. грн на рік;
- будівництво вузлу додроблювання вапняку фр. 0-20 мм - 7 076 тис. грн забезпечить
попит споживачів на вапняк дрібних фракцій;
- будівництво залізничних вагів - 4 109 тис. грн;
- придбання автосамоскидів (2 од.) - 16 978 тис. грн на рік, гідравлічного
екскаватору CATERPILLAR 349 - 7 021 тис. грн; бурового верстату СБШ-250 б/в - 4
887 тис. грн;
- капітальний ремонт бурового верстату СБШ-250 - 10 000 тис. грн;
- капітальні ремонти екскаваторів ЕКГ-5 (2 од.) - 35 990 тис. грн;
- капітальні ремонти залізничної колії - 5 704 тис. грн на рік;
- капітальний ремонт дробильно-збагачувальної фабрики - 8 550 тис. грн на рік.
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 1 228 334 тис. грн:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 123 722 тис. грн (у складі
виробничих будівль найбільшу питому вагу мають виробничі склади, майстерні,
залізничне депо);
- машини та обладнання - 291 146 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 - 173 282 тис. грн (залізничний,вантажний та авто транспорт);
- інструменти, прилади та інвентар - 3 582 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 610 538 тис. грн;
- актив витрат на рекультивацію - 20 262 тис. грн;
- інші (у т.ч. МНМА) - 5 802 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 190 138 тис.
грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому становить майже 53%, по групам:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 46%;
- машини та обладнання - 59%;

- транспортнi засоби - 58%;
- інструменти, прилади та інвентар - 74%;
- інші основні засоби - 8%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.
Товариство застосовує мінімально допустимі строки амортизації:
Будинки, споруди
15-20 років,
Машини та обладнання
5 роки,
Транспортні засоби
5 років,
Інші основні засоби
2-12 років.
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%.
Життя і здоров'я людей - ключовий пріоритет ПРАТ "НТРУ". Стратегія Підприємства в
області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на
мінімізацію негативного впливу виробничої діяльності Підприємства на довкілля, на
досягнення відсутності шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт.
Видобуток корисних копалин відкритим способом веде до порушення великих площ
земельних ділянок. Для зниження техногенного навантаження на довкілля Підприємство
використовує розкривні породи для зворотньої забудови відпрацьованих просторів
Вапнякового кар'єру, будівництва автомобільних доріг у кар'єрі та на відвалах,
веде гірничо-технічну та біологічну рекультивацію порушених земель. Так, у
звітному періоді, було використано 3 284 тис. м3 на зворотню забудову
відпрацьованих просторів Вапнякового кар'єру, 36 тис. м3 - на будівництво доріг,
158 тис. м3 - створення потенційно родючого шару ґрунту на рекультивованих
ділянках на площі 10,4 га. На раніше підготовлених до біологічної рекультивації
ділянках на площі 9,6 га висаджено 30 тис. штук сіянців акації білої, 200 штук
саджанців липи, клену, черемшини. Витрати на рекультивацію порушених земель у 2020
році склали 3 059 тис. грн.
Технологічні дороги у зв'язку зі зростанням вантажообігу та інтенсивності
дорожнього руху мають значний вплив на якість атмосферного повітря на межі жилої
забудови та санітарно-захисної зони. Для зниження негативного впливу підприємство
постійно ремонтує дороги, а саме: підсипає їх поверхні щебеневим матеріалом,
планує поверхні доріг, розчищає водовідвідні канави. В теплий період року
проводиться регулярне зволоження доріг.
У звітному році проводилися роботи з реконструкції системи пилоприглушення на
дробильно-збагачувальній фабриці - частково замінені звичайні форсунки розпилу
води на форсунки, що створюють дрібнодисперсний розпил води та дають можливість
знизити летючість пилу, збільшити швидкість осадження частинок та не ведуть до
надмірного зволоження сировини.
Відходи збагачення дробильно-збагачувальної фабрики, які у своєму складі мають
корисні компоненти і в повному обсязі не використовуються при утворенні, але є
потенційно корисними, конвеєрним транспортом направлялися до місця їх збереження.
У 2020 році витрати на збір і транспортування відходів до місця обробки та
розміщення склали 7 935 тис. грн.
Кар'єрні води збираються у зумпфах Вапнякового кар'єру, використовуються для
пилоприглушення у кар'єрі та на дробильно-збагачувальній фабриці, решта
видаляється насосами на очисні споруди, де вода освітлюється перед скидом у водний
об'єкт. В 2020 році проводились роботи по реконструкції системи водовідливних
мереж. Захід дає можливість транспортувати кар'єрну воду на очисні споруди, де
якість кар'єрних вод по завислим речовинам доводиться до нормативних значень перед
скидом у водний об'єкт.

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 - військове протистояння на сході України,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.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку
стабільності діяльності Товариства, остаточний влив і наслідки політичної та
економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший
негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства.

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
На підприємстві ведеться постійна робота з реалізації іноваційних заходів на
різних напрямках, у тому числі впровадження нових технологічних процесів,
обладнання, технологій. У 2020 році витрати ПРАТ "НТРУ" на виконання науководослідних робіт (у тому числі розробка проектно-технічної документації, науковотехнічних робіт та інші) склали 3 151,86 тис. грн без ПДВ:
o
проект "Відпрацювання зсувонебезпечних розкривних уступів північно-західного
борту ЗУ ВК"- 25,45 тис. грн без ПДВ,
o
науково-дослідна робота "Періодичний контроль вібрації (сейсмічних коливань)
ґрунту на межі найближчої житлової забудови у 2020 році, при проведенні масових
вибухів на кар'єрах", розробка рекомендацій по виконанню буро-вибухових робіт" 135,83 тис. грн без ПДВ,
o
проект "Технічне переоснащення окремих вузлів дробильно-збагачувальної
фабрики" - 1 917,78 тис. грн без ПДВ
o
звіт по процедурі "Оцінка Впливу на Довкілля" на проект "ДОФ з ділянкою
розсівання та складування дрібних фракцій" - 130,00 тис. грн без ПДВ,
o
проект на коригування розміру санітарно-захисної зони від місць проведення
вибухових робіт для комплексу з видобутку та переробки вапняків та доломітів 110,00 тис. грн без ПДВ,

o
проект "Нове будівництво об'єкта виробничої потужності - комплексу по
переробці та зберіганню мінеральних матеріалів на землях Новотроїцької селищної
ради Волноваського району Донецької області (за межами населених пунктів)" 821,06 тис. грн без ПДВ.

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
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ" немає.
Протягом звiтного перiоду iнвестицiйною дiяльнiстю не займалось. Подiї ,якi
надають додаткову iнформацiю ,про обставини,що iснували на дату балансу:
-переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводилась ,яка свiдчила б про стiйке
зниження їх вартостi, визначеного на дату балансу ;
-дочiрних та асацiйованих пiдприємств не має;
-отримання вiд страхової органiзацiї матерiалiв про уточнення розмiру страхового
вiдшкодування,переговори вiдносно якого велись на звiтну дату - переговори не
велись.
Виявлення помилок ,або порушень законодавства,що привели до спотворення даних
фiнансової звiтностi - помилок не виявлено.
Подiї,що вказують на обставини,якi виникли пiсля дати балансу:
-рiшення про реорганiзацiю пiдприємства не приймалось;
-цiлiсний майновий комплекс не придбався ;
-рiшення про припинення операцiй,що становлять значну частину основної дiяльностi
пiдприємства не приймалось;
-знищення активiв пiсля в пiслябалансовий перiод не було;
-не прогнозованих змiн iндексiв цiн i валютних курсiв не сталося;
-рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалися;
-контракти про значнi капiтальнi i фiнансовi iнвестицiї не укладались.
Витрат на вдосконалення технологiї немає.
Викупу акцiй власної емiсiї пiдприємство не здiйснювало.Крiм простих iменних акцiй
iнших цiнних паперiв ,що пiдлягають реєстрацiї ,товариство не випускало.
Акцiї товариства на торгiвельнiй бiржi не продаються та до лiстингу не включенi.
Протягом звiтного року ПРАТ "НТРУ" працювало без припинення дiяльностi, накладання
арешту на банкiвськi рахунки не було, справи щодо банкрутства Товариства не
порушувались.
З 2019 року Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ)відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних
стандартів фінансової звітності". З цієї дати фінансова звітність Товариства
складається відповідно до вимог МСФЗ.
За всі звітні періоди, які закінчуються роком, що завершився 31 грудня 2018 року,
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних положень
стандартів бухгалтерського обліку (національні ПСБО). Дана фінансова звітність за
рік, що завершився 31 грудня 2020, підготовлена відповідно до МСФЗ.
Основні показники фінансової діяльності ПРАТ "НТРУ":
Звіт про фінансовий стан
тис. грн
Стаття
на 31.12.2018

на 31.12.2019

на 31.12.2020

І.Необоротні активи
434 923
551 697
662 320
ІІ.Оборотні активи
722 588
882 403 966 335
Усього активи
1 157 511
1 434 100
1 628 655
І.Власний капітал 838 915
1 072 443
1 246 033
ІІ.Довгострокові зобов'язання і забезпечення
171 976
198 489
224 253
ІIІ.Поточні зобов'язання і забезпечення
146 620
163 168
158 369
Усього пасиви
1 157 511
1 434 100
1 628 655
Збільшення активів балансу за рахунок придбання необоротних активів,визнання
об'єктами необоротних активів,витрат на розкривні роботи, за рахунок збільшення
виробничих запасів, готової продукціі.
Збільшення пасивів балансу за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку,
створення довгострокових забезпечень витрат на рекультивацію порушених ділянок,
виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплат, створення
короткострокових забезпечень витрат на рекультивацію порушених ділянок, виплат по

закінченні трудової діяльності, інших короткострокових виплат, розрахунків з
бюджетом, розархунків з оплати праці.
Звіт про сукупний дохід
тис. грн
Показники
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Чистий дохід від реалізації продукції
922 908
1 048 643
1 022 934
Собівартість реалізованої продукції
(532 917)
(621 715)
(631 740)
Валовий прибуток
389 991
426 928
391 194
Інші операційні доходи
40 633
70 171
76 364
Адміністративні витрати
(47 099)
(67 105)
(74 625)
Витрати на збут
(85 775)
(100 319)
(99 016)
Інші операційні витрати
(37 903)
(34 281)
(75 681)
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток "+", збиток "-")
259 847
295 394
218 236
Інші фінансові доходи/(витрати)
(14 583)
(14 170)
2 838
Інші доходи/(витрати)
105
671
44
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток "+", збиток "-")
245 369
281 895
221 118
Податок на прибуток
(46 376)
(47 801)
(50 866)
Чистий фінансовий результат (прибуток "+", збиток "-")
198 993
234 094
170 252
Зменшення виручки від продажів в 2020 р. обумовлене зменшенням обсягу продажів у
порівнянні з 2019 р. Збільшення чистого доходу від реалізації в 2019 р. обумовлено
збільшенням обсягів реалізації флюсо-доломітної продукції і ціни реалізації у
порівнянні з 2018 роком.
Збільшення витрат обумовлено 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 доходів у 2020 році відбувся за рахунок отримання процентних
доходів за розміщені грошові кошти на депозитах у банку, у 2019 році зріст
фінансових витрат відбувся за рахунок нарахування процентних витрат на
забезпечення, які створені згідно з МСФЗ.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Загальні Збори акціонерів

Наглядова рада

Правління

Структура
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 володіють акціями
на дату складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах. Одна голосуюча акція надає
акціонеру один голос для 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
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. Голова Наглядової ради обирається
Зборами з числа її членів.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку,
визначеному законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням "Про Правлiння" та iншими

Персональний склад

У зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території
проведення антитерористочної операції, загальні Збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" в
2020 році не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та
проведення Зборів

Член Наглядової ради - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED;
Член Наглядової ради - EFFENTERY HOLDINGS LIMITED.

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

Ревiзiйна комiсiя

внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Правлiння
Євгеній Віталійович. Тимчасово виконуючі обов'язки членів Правління обрані
складається з 4 членiв, якi обираються Загальними
Наглядовою радою Товариства до обрання загальними Зборами акціонерів складу
зборами Товариства строком на 1 рiк. До складу
Правління (компетенція Зборів).
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). 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
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовогосподарською діяльнстю виконавчого органу Товариства.
Члни Ревізійної комісії оюбираються загальними Зборами
акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування
Голова Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "ЕМПОРIУМ";
з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну
Член ревiзiйної комiсiї - ARDENA MANAGEMENT LTD;
дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у
Член ревiзiйної комiсiї - TRIORE LIMITED.
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".

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народже
ння

1

2

3

4

1

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

Хохотва Михайло Володимирович

1965

Освіта

Стаж
роботи
(років)

5

6

Вища, Національний технічний
університет Украхни
"Київський політехнічний
інститут", "інженер-енергетик"
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Дата набуття
Найменування підприємства,
повноважень та
ідентифікаційний код
термін, на який
юридичної особи та посада,
обрано
яку займав
(призначено)
7

8

ПРАТ "Новотроїцьке РУ"
00191810
заступник голови правління

05.05.2017 До
моменту обрання
нового складу
Правлiння
Товариства на
загальних зборах
акцiонерiв
Товариства

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;
Опис
- 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.

2

Тимчасово виконуючий
обов'язки члена
Правлiння

Цимарман Євгеній Віталійович

1971

Вища, Краматорський
iндустрiальний iнститут,
металургiйне обладнання,
iнженер-механiк, 1995 р.; Вища,
Нацiональна гiрнича академiя
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ПРАТ "Веско"
00282049
головний iнженер

22.06.2017 До
моменту обрання
нового складу
Правлiння
Товариства на

України, розробка родовищ
корисних копалин, гiрничий
iнженер, 2001 р.; Вища,
Нацiональний унiверситет
"Києво-Могилянська

Загальних зборах
акцiонерiв
Товариства

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;
Опис - 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.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена посадова особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.

3

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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ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
14360570
Начальник вiддiлу правового та
податкового забезпечення
операцiй бiзнесу бюджетування
промислових та комерцiйних
пiдприємств

18.12.2015 До
моменту обрання
нового складу
Правлiння
Товариства на
Загальних зборах
акцiонерiв
Товариства

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.
Опис
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.
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Тимчасово виконуючий
обов'язки члена
Правлiння

Фiлоненко Кирило Леонiдович

1988

Вища,Національна
металургійна академія України
(НМетАУ), повна вища освіта,
спеціальність Економічна
кібернетика

10

ТОВ "БiТiСолюшинс".
36495471
провiдний економiст
Департаменту бюджетування
феросплавних пiдприємств

20.09.2018 До
моменту обрання
нового складу
Правлiння
Товариства на
Загальних зборах
акцiонерiв
Товариства

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;
Опис - 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.
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Член Наглядової ради

SCM (SYSTEM CAPITAL
MANAGEMENT) LIMITED

д/н

д/н

д/

д/н
д/н
д/н

25.03.2014 Строком
на 1 рік.
Повноваження
дійсні до моменту
обрання Зборами
нового складу
Наглядової Ради.

Член 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.
Опис
Член 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.

Член Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
Змiн протягом звiтного 2020 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.
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Член Наглядової ради

EFFENTERY HOLDINGS LIMITED

д/н

д/н

д/

д/н
д/н
д/н

25.03.2014 Строком
на 1 рік.
Повноваження
дійсні до моменту
обрання Зборами
нового складу
Наглядової Ради.

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 2020 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.
Опис
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 фiнансово-господарської 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.
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Голова Ревiзiйної комiсiї

ТОВ "ЕМПОРIУМ"

д/н

д/н

д/

д/н
д/н
д/н

25.03.2014 Строком
на 1 рік.
Повноваження
дійсні до моменту
обрання Зборами
нового складу
Ревізійної комісії .

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 2020 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.
Опис
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.
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Член ревiзiйної комiсiї

ARDENA MANAGEMENT LTD

д/н

д/н

д/

д/н
д/н
д/н

25.03.2014 Строком
на 1 рік.
Повноваження
дійсні до моменту
обрання Зборами
нового складу
Ревізійної комісії.

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 2020 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:
Опис - 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.
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Член ревiзiйної комiсiї

TRIORE LIMITED

д/н

д/н

д/

д/н
д/н
д/н

25.03.2014 Строком
на 1 рік.
Повноваження
дійсні до моменту
обрання Зборами
нового складу
Ревізійної комісії.

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 2020 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
Опис 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.
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Головний бухгалтер

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

1974

Вища, Донецький нацiональний
унiверситет, квалiфiкацiя економiст

28

ПРАТ "Новотроїцьке
рудоуправління"
00191810
Головний бухгалтер

06.07.2010
Безстроково

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
Опис 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 28 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
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

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

Хохотва Михайло Володимирович

0

0

0

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки члена Правлiння

Цимарман Євгеній Віталійович

0

0

0

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки Члена Правління Виконуючий обов'язки
Фінансового директора

Повольнов Денис Олександрович

0

0

0

0

Тимчасово виконуючий
обов'язки члена Правлiння

Фiлоненко Кирило Леонiдович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT)
LIMITED

1

0.00000340855

1

0

Член Наглядової ради

EFFENTERY HOLDINGS LIMITED

1

0.00000340855

1

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

ТОВ "ЕМПОРIУМ"

6

0.00002045129

6

0

Член ревiзiйної комiсiї

ARDENA MANAGEMENT LTD

1

0.00000340855

1

0

Член ревiзiйної комiсiї

TRIORE LIMITED

29323461

99.95044311132

29323461

0

Головний бухгалтер

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

0

0

0

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Державна акцiонерна компанiя "Укррудпром"

30299372

5000 Днiпропетровська область Центрально-Мiський м.Кривий
Рiг вул.Карла Маркса, буд.1

0.000000000000
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0.000000000000
Усього

0.000000000000

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.
Перспективні цілі ПРАТ "НТРУ":
- збільшення обсягу виробництва до 6,0 млн т за рік за рахунок збільшення продуктивності виробничих
потужностей ДЗФ та ДСК;
- збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного та південно-західного бортів
Західної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 8
років до 2036 року;
- збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного борту Східної ділянки
Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 5 років до 2041 року;
- будівництво помольного комплексу для виробництва мінерального порошку з метою розширення асортименту
продукції і задоволення попиту споживачів.
- розширення присутності в нових областях промисловості (сільське господарство - рослинництво і тваринництво,
дорожнє будівництво).

2. Інформація про розвиток емітента.
Підприємство засноване в 1933 році і багато десятиліть є надійним постачальником продукції власного
виробництва для підприємств гірничо-металургійної, скляної, цукрової, вапняної, будівельної,
сільськогосподарської та дорожньо-ремонтної галузей промисловості в Україні.
Видобуток вапняку проводилася місцевим населенням ще в 1908 р/ C 1933 почалася промислова експлуатація
рудників. Сировина розвозили дрібними партіями для Маріупольського заводу "Російський Провіданс", заводів
Юзівки, склярів "Укрсілікаттреста". І тільки навесні 1933 року, після закінчення будівництва залізниці до станції
Велико-Анадоль Катеринославської залізниці, почалася постійна видобуток вапняків і доломіту Новотроїцьким
кар'єроуправління тресту "Нерудсталь".
У 1939 - 1940 рр. був побудований доломітообжіговий завод з шахтної піччю - розпочато виробництво обпаленого
доломіту. Під час Великої Вітчизняної Війни основне обладнання і працівники були евакуйовані на Урал. Після
звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників у вересні 1943 р підприємство було відновлено,
почалася інтенсивна видобуток сировини. У 1947 році було розпочато проектування та інтенсивне будівництво
кар'єрів, фабрики та інших виробничих об'єктів. На початку 1960-х років введено в дію перший конвеєрний відвал
відходів фабрики.
Новотроїцьке рудоуправління - найбільший виробник вапняків в Україні з об'ємом виробництва 4 млн тонн на рік і
часткою ринку 33%.
Обсяг реалізації Новотроїцького рудоуправління зріс з 600 тис тн у 2014 році до 4,1 млн тн у 2020 році.
До складу ПРАТ "НТРУ" входять такі основні підрозділи:
- Вапняковий кар'єр, в складі якого дві ділянки - "Західна" та "Східна", загальною площею 2 450 м?. Видобуток
проводиться відкритим способом з розміщенням розкривних порід у внутрішні і зовнішні відвали;
- Дробильно-збагачувальна фабрика з комплексом споруд для переробки та збагачення сировини;
- Гірничо-транспортний цех, який забезпечує доставку сировини з вибоїв кар'єра на перевантажувальні
майданчики, транспортування порожніх порід на відвали і здійснює інші транспортні послуги;
- Залізничне господарство, яке забезпечує транспортування сировини з перевантажувальних майданчиків на
фабрику і відправку готової товарної продукції на залізничну станцію для подальшої доставки споживачам.
На підприємстві розроблені дві ділянки - "Мехруднік" і "Західний". Видобуток проводиться відкритим способом з
розміщенням розкривних порід у внутрішні і зовнішні відвали.
Вихід готової продукції становить 80%.
В 2020 році обсяг реалізації продукції підприємства склав 4,1 млн т, дохід від реалізації склав 1 044 млн грн без
ПДВ.. За даними незалежної Української асоціації вапняної промисловості, підприємство щорічно, починаючи з
2016 року, займає 1е місце по добуванню і реалізації флюсо-доломітної продукції в Україні.
Підприємство відвантажує продукцію завантаженням в автотранспорт, а також залізничним транспортом в
напіввагонах, думпкарах і хоперах-обкатишевозах.
З кожним роком підприємство нарощувало потужності, вводилися в експлуатацію нові кар'єри, зараз Новотроїцьке
рудоуправління - найбільший постачальник флюсової сировини для металургійних підприємств України.
Продукція використовується в вогнетривкої, скляної, цукрової промисловості, в дорожньому будівництві і інших
галузях господарської діяльності.
У Вапняковому кар'єрі добувають доломітизовані вапняки, в яких кальцит частково заміщений доломитом. Вміст
оксиду магнію (MgO) - від 7 до 9%.
Новотроїцьке родовище відноситься до смуги розвитку нижньокам'яновугільних карбонатних порід, розташованих
в зоні сполучення Приазовського кристалічного масиву і Донецького басейну.

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) 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

Річні

Позачергові

Дата проведення
0
Кворум зборів
Опис Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" в 2020 роцi не проводились з причини вимушеної неможливостi
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 у
звітному році ?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
зборів у звітному році не було

Ні
X
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

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..Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" в 2020 роцi не проводились з причини вимушеної
неможливостi скликання та проведення загальних зборiв, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та
зареєстровано на територiї проведення антитерористочної операцiї.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові збори не скликались протягом 5 років

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
SCM (SYSTEM CAPITAL
MANAGEMENT) LIMITED

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
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 будьяку 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.

EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
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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 будьяку 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.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
У 2020 році було проведено 42 засідань Наглядової ради:
Прийняте рішення
Дата проведення засідання
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" в частині придбання автогідропідіймача ВИПО 28-01 на шасі
МАЗ-4371N2 загальною вартістю 86 387,91 доларів США та додаткових витрат загальною сумою 35 000,00 грн без
ПДВ
24.01.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код за
ЄДРПОУ 41583742) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., на реалізацію флюсодоломітної продукції на загальну суму 105 119 940,00 (сто п'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок
гривень) грн. з урахуванням ПДВ 06.02.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА
ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 38042216) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн., на надання послуг по транспортуванню відходів ДЗФ на загальну суму 96 258 819,60 (дев'яносто
шість мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять 60 коп.) грн. з урахуванням ПДВ.
2Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА
ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 38042216) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн., на надання послуг по транспортуванню гірничої маси на загальну суму 35 256 995,28 (тридцять
п'ять мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 28 коп.) грн. з урахуванням ПДВ.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАНТАЖТРАНСКОМ" (код за
ЄДРПОУ 42481299) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., на надання послуг по
транспортуванню викривних порід на загальну суму 35 562 355,20 (тридцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві
тисячі триста п'ятдесят п'ять гривень ) грн. з урахуванням ПДВ.
06.02.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВИБУХПРОМ" (код за ЄДРПОУ 00190934) на суму, що перевищує 20 000 000,00
(двадцять мільйонів) грн., на виконання робіт по розробленню гірничих порід на ділянках "Східна" та "Західна"
Вапнякового кар'єру ПРАТ "НТРУ" в 2020 році на загальну суму 70 380 576 (сімдесят мільйонів триста вісімдесят
тисяч п'ятсот сімдесят шість гривень) грн. з урахуванням ПДВ.
12.02.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" в частині виконання реконструкції підстанції "Залізничний
переїзд" загальною вартістю 2 019 296,50 грн без ПДВ.
12.02.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення реконструкції водовідливу
Вапнякового кар'єру на загальну суму 4 350 553,00 грн без ПДВ. 12.02.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТІС ГРУП" (код за ЄДРПОУ
35681608) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., на виконання робіт по дробленню та

сортуванню флюсового вапняку на загальну суму 38 672 640,00 (тридцять вісім мільйонів шістсот сімдесят дві
тисячі шістсот сорок гривень) грн. з урахуванням ПДВ. 12.02.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту
дробарно-збагачувальної фабрики Товариства на загальну суму 6 212 362,00 без ПДВ.
24.02.2020
Визначити та затвердити ТОВ "Аудиторська фірма "КАПІТАЛ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 33236268) як суб'єкта
аудиторської діяльності, який визнаний переможцем Конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ".
Надати повноваження Правлінню ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" на укладання правочину та підписання договору про надання аудиторських послуг з ТОВ
"Аудиторська фірма "КАПІТАЛ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 33236268) на умовах, визначених у тендерній документації
на проведення Конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту
фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
та ціновій пропозиції, наданій ТОВ "Аудиторська фірма "КАПІТАЛ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 33236268).
09.04.2020
Надати Товариством у 2020 році додаткову безповоротну фінансову допомогу чи благодійну допомогу
працівникам Товариства та стороннім організаціям на загальну суму 3 236 351,00 грн згідно Додатку № 1.
17.04.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання двигуна КамАЗ 740.11-1000400
загальною вартістю 315 865,00 грн без урахування ПДВ. 17.04.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна
Cummins КТА-19С загальною вартістю 47 075,30 доларів США без урахування ПДВ з оплатою у гривневому
еквіваленті за курсом на момент оплати. 17.04.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання вилкового автонавантажувача
загальною вартістю 11 600,00 доларів США та додаткових витрат загальною сумою 10 000,00 грн без ПДВ.
21.04.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання коробки перемикання передач
2765015-170000 бульдозеру К-702 загальною вартістю 1 013 210,21 рос. рублів без урахування ПДВ з оплатою у
гривневому еквіваленті за курсом на дату оплати. 21.04.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання проектно-вишукувальних робіт
з розробки ЄТП взаємодії станції Велико-Анадоль регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця" та
під'їзної колії залізничного цеху Товариства загальною вартістю 158 000,00 грн без ПДВ. 08.05.2020
Затвердити збільшення часткового фінансування інвестиційної програми ПРАТ "НТРУ" в частині будівництва ваг
залізничних тензометричних на залізничних коліях №№ 5, 6 на суму 110 847,02 грн без ПДВ.
08.06.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання двигуна внутрішнього згоряння
Cummins QSX-15 загальною вартістю 41 973,91 доларів США без урахування ПДВ з оплатою у гривневому
еквіваленті за курсом на дату оплати.
08.06.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання капітального ремонту
екскаватору ЕКГ-5А №4 загальною вартістю 2 877 388,73 грн без урахування ПДВ. 08.06.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення оснащення складу паливномастильних матеріалів Товариства комплексом автоматизації обліку палива загальною вартістю 1 650 000,00 грн
без урахування ПДВ.
09.06.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна
Cummins КТА-19С загальною вартістю 40 953,11 доларів США без урахування ПДВ з оплатою у гривневому
еквіваленті за курсом на дату оплати.
27.07.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині робіт з виконання проектної документації
"Нове будівництво комплексу з переробки і зберігання мінеральних матеріалів на ПРАТ "НТРУ" та сплати витрат
за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля загальною вартістю 1 600
230,90 грн без ПДВ.
28.07.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання робіт по розробці містобудівної
документації "Детальні плани території ділянки Західна Вапнякового кар'єру Новотроїцького родовища флюсових
вапняків і доломітів ПРАТ "НТРУ" для розміщення (розширення) об'єктів виробничих потужностей на території
Волноваського району Донецької області (в межах і за межами населених пунктів) на загальну суму 650 000,00 грн
без ПДВ.
28.07.2020

Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання державної експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин Західної ділянки Новотроїцького родовища вапняків,
доломітизованих вапняків і доломітів на загальну суму 188 037,70 грн без ПДВ.
28.07.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності правочину та
укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ" (код за ЄДРПОУ 39342070) на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів)
грн, на надання послуг по транспортуванню відходів ДЗФ на загальну суму 40 937 311,46 (сорок мільйонів
дев'ятсот тридцять сім тисяч триста одинадцять гривень 46 коп.) грн без урахування ПДВ та надання послуг по
транспортуванню викривних порід на загальну суму 7 072 412,78 (сім мільйонів сімдесят дві тисячі чотириста
дванадцять гривень 78 коп.) грн без урахування ПДВ.
07.08.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання капітального ремонту м'якої
покрівлі будівлі навантажувальних бункерів ДЗФ на загальну суму 325 995,14 грн без урахування ПДВ.
19.08.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання капітального ремонту візків
тепловозу ТГМ6 №0214 загальною вартістю 686 200,00 грн без урахування ПДВ. 19.08.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання автопаливозаправника на шасі
МАЗ-5316F5-562-001 загальною вартістю 70 630,00 доларів США та додаткових витрат на загальну суму 10 000,00
грн без ПДВ
26.08.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту
залізничного тупика №12 і залізничної колії №16 загальною довжиною 520 м на загальну суму 964 780,00 грн без
ПДВ. 02.09.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту
стрілочних переводів №№ 3, 12, 14, 16, 18, 30 на загальну суму 3 519 354,00 грн без ПДВ. 02.09.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині проведення капітального ремонту
залізничних колій між залізничними тупиками №№ 13, 21 довжиною 345 м та між залізничними тупиками №№ 14,
16 довжиною 86 м на загальну суму 2 236 720,00 грн без ПДВ.
02.09.2020
Обрати новою депозитарною установою, у якої Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам
цінних паперів, права на цінні папери яких зберігаються ТОВ "Перше реєстраційне бюро" на підставі договору(-ів)
між Товариством та ТОВ "Перше реєстраційне бюро", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ліцензія серії АЕ № 294645 видана Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р.), код за ЄДРПОУ 23785133, місцезнаходження: 08292, Київська
обл., м. Буча, бул. Богдана Хмельницького, буд. 6, офіс 253 (надалі - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ").
Затвердити істотні умови Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі Договір), згідно наданого ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" проекту Договору (додаток №1 до
цього Протоколу).
Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
згідно тарифів на послуги депозитарної установи, які додаються до проекту Договору (додаток №1 до цього
Протоколу).
Голові Правління Товариства здійснити усі необхідні дії щодо укладення з ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ" Договору, відкриття рахунків у цінних паперах власників та зарахування прав на цінні папери на ці
рахунки.
Організувати персональне повідомлення акціонерів Товариства про обрання нової депозитарної установи у строк не більш двох місяців з дня укладення Договору з ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".
04.09.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання науково-дослідної роботи
"Оцінка впливу засипки виробленого простору Західно-доломітного кар'єру №3 розкривними породами, які
вилучаються на Західній ділянці Вапнякового кар'єру і відвалі ДЗФ" загальною вартістю 352 835,00 грн без
урахування ПДВ.
24.09.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині влаштування пожежної сигналізації
адміністративно-побутового корпусу ДЗФ загальною вартістю 117 329,97 грн без урахування ПДВ. 24.09.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині виконання додаткових робіт з
проектування вузла додроблювання фр. +100 мм на ДЗФ ПРАТ "НТРУ" в складі проектної документації "Технічне
переозброєння окремих вузлів дробильно-збагачувальної фабрики ПАТ "НТРУ" загальною вартістю 180 000,00 грн
без урахування ПДВ.
06.10.2020
Обрати Головою Аудиторського комітету Приходька Олександра Андрійовича.
Обрати членами Аудиторського комітету Лук'янчикова Ігоря Володимировича, Канарського Анатолія
Анатолійовича та Бєгларян Олександру Володимирівну. 06.10.2020

Затвердити збільшення часткового фінансування інвестиційної програми ПРАТ "НТРУ" в частині проведення
капітального ремонту залізничного крану КДЕ-253 на суму 791 136,60 грн без ПДВ.
15.10.2020
Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочину на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 41583742) на
суму 118 082 671,20 грн з урахуванням ПДВ
Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочину на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину з ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 00292923) на суму 41 105 114,40
грн з урахуванням ПДВ.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочину на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину з ПРИВАТНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ПЕТРОЕНЕРДЖІ 1" (код за ЄДРПОУ 36135328) на суму 29 685 768,00 грн з урахуванням ПДВ.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочину на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мільйонів) грн або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМФЛЮСИ" (код за ЄДРПОУ 43626172) на
суму 23 229 528,00 грн з урахуванням ПДВ.
27.10.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині будівництва повітряної лінії
електропередачі 6 кВ Південний борт загальною довжиною 2,0 км на загальну суму 816 296,00 грн без урахування
ПДВ. 25.11.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання матеріалів верхньої будови колії
для подовження залізничного тупику № 27 на 1 762,5 м загальною вартістю 10 367 117,00 грн без урахування ПДВ.
25.11.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині коригування окремих розділів проектної
документації "Реконструкція Східного ділянки Вапнякового кар'єру ПРАТ "НТРУ" загальною вартістю 296 170,99
грн без урахування ПДВ. 25.11.2020
Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені
для надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2020 рік.
Затвердити Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2020 рік.
30.11.2020
Затвердити інвестиційну програму ПРАТ "НТРУ" на 2020 рік в частині придбання двох легкових автомобілів
Skoda Octavia A7, 2019 р.в. загальною вартістю 35 849,02 доларів США та додаткових послуг вартістю 45 400,00
грн без урахування ПДВ. 17.12.2020
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Всі рішення прийняті Наглядовою радою шляхом опитування. Наглядова рада шляхом контрою та регуляції
діяльності виконавчого органу, в т.ч. шляхом затвердження інвестиційних програм Товариства сприяла виконанню
планів виробництва та розвитку підприємства.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
Комiтети не створювались.

Персональний склад комітетів
д/н
д/н
д/н
д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
Комiтети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комiтети не створювались.
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
задовільно

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть) д/н

X
X
X
X
X
X

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
X
внутрішніх 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
X
(з 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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу

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:
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління,
(1) прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного
Виконуючий обов'язки Голови Правління - Хохотва
рішення;
Михайло Володимирович;
(2) подання членом Правління заяви про складення своїх
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління,
повноважень.
Виконуючий обов'язки Фінансового директора Повольнов Денис Олександрович;
Правління Товариства в межах своєї компетенції:
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- Фiлоненко Кирил Леонiдович;
- розробляє поточні фінансові звіти;
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів
- Цимарман Євгеній Віталійович.
фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів,
Тимчасово виконуючі обов'язки членів Правління
виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
обрані Наглядовою радою Товариства до обрання
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради
загальними Зборами акціонерів складу Правління
Товариства;
(компетенція Зборів).
- 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".

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

Перед кожним засіданням Наглядової ради проводяться засідання
Виконавчого органу. Виконавчий орган здiйснював управлiння щоденною
виробничою та господарською дiяльнiстю Товариства для виконання мети та
предмету дiяльностi Товариства, визначені Статутом, рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Всі рішення були спрямовані для
підтримки інтересів Товариства.

Діяльнiсть, компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється як
задовiльна для виконання мети та предмету дiяльностi Товариства.

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
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
д/н
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?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесНі
Так
Ні
Ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
Так
Ні
Ні
Ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
Так
Ні
Ні
Ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
Так
Ні
Ні
Ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
Ні
Так
Ні
Ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
Так
Ні
Ні
Ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
Так
Так
Ні
Ні
конфлікт інтересів
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 порядок розподілу прибутку

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Інше (запишіть)

Положення про Фiнансового директора.

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
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
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 5 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше голосуючих акцій
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
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) Так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) д/н

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

Опис

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
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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про
корпоративне управління.
У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений Звіт
про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2020 рік. На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло
нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне управління
відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" містить будь
яку невідповідність.
Пункти 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе
наступну інформацію:
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.
Також, нами була перевірена інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 401
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:
1. посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги.
2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або
"б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і
причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) За-мовника, їхніх
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог пунктів 5 - 9 цієї частини статті
401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", підпунктів 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до
Положення.

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

TRIORE LTD, Кипр

0000000000

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Кiпр Кипр, д/н Фемістоклі Дерві, 3
Джулія Хаус 1066, Нікосія, Кіпр д/н

29323461

99.950443111323

29323461

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 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
454309.00
574495.00
0
0
61865.000
66766.000
114693.00
116840.00
0
0
93869.000
73506.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
183882.00
0
0.000

0.000
317383.00
0
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

- транспортні засоби

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
454309.00
574495.00
0
0
61865.000
66766.000
114693.00
116840.00
0
0
93869.000
73506.000

0.000

0.000
183882.00
0
0.000

0.000
317383.00
0
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

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
454309.00
0

0.000
574495.00
0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
454309.00
0

0.000
574495.00
0

- інші
2. Невиробничого призначення

- інші
Усього

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 918 325 тис. грн. Сума зносу - 464 016
тис. грн. Залишкова вартiсть станом на 01.01.2020 року становить 454 309 тис. грн.
За 2020 р. надiйшло ОЗ на суму 320 440 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - 8 814 тис. грн;
- машини та обладнання - 46 232 тис. грн;
- транспортні засоби - 8 433 тис. грн;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 27 тис. грн;
- інші основні засоби - 3 323 тис. грн;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 966 тис. грн;
- актив витрат на розкривні роботи - 251 271 тис. грн.
Вибуло ОЗ на суму 10 431 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк - 189 823 тис. грн.
На кiнець звiтного року первiсна вартiсть ОЗ склала 1 228 334 тис.грн, знос
- 653 839 тис. грн, залишкова вартiсть - 574 495 тис. грн, у т.ч. по групах:
- будівлі, споруди та передавальнi пристрої - первісна вартість 123 722 тис. грн,
знос 56 956 тис. грн, залишкова вартість 66 766 тис. грн;
- машини та обладнання - первісна вартість 291 146 тис. грн, знос 174 306 тис.
грн, залишкова вартість 116 840 тис. грн;
- транспортнi засоби - первісна вартість 173 282 тис. грн, знос 99 776 тис. грн,
залишкова вартість 73 506 тис. грн;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - первісна вартість 3 582 тис. грн, знос
2 679 тис. грн, залишкова вартість 903 тис. грн;
- інші основні засоби - первісна вартість 636 602 тис. грн, знос 320 122 тис. грн,
залишкова вартість 316 480 тис. грн.
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 31.12.2020р. Товариство має техніку та земельні ділянки в операційній
оренді.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

1246033

1072443

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(1246033.000 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):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
д/н
Х
Х
Х

0.00

Х

Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
0.00
0.000
Податкові зобов'язання
Х
32075.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
350547.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
382622.00
Х
Опис До податкових зобов'язань пiдприємства у розмiрi 32 075 тис. грн вiднесено всi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом.
У складi iнших зобов'язань в сумi 350 547 тис. грн мiститься:
- довгострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 174 943 тис. грн;
- довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 49 310 тис. грн;
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 53 941 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 33 403 тис. грн;
- забезпечення виплат вiдпусток в сумi 17 241 тис. грн;
- короткострокове додаткове пенсiйне забезпечення в сумi 3 560 тис. грн;
- короткострокове забезпечення iнших витрат i платежiв в сумi 3 819 тис. грн;
- короткострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 2 925 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 8 693 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 2 111 тис. грн;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 236 тис. грн;
- iншi поточнi зобов'язання в сумi 365 тис. грн.

Х
д/н
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
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

2567,6 тис. тн

60.62

2719,0 тис.тн

766409.30

827183.50

79.21

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3

2
Амортизація
заробітна плата nа нарахування на заробітну плату
матеріали

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
28.00
21.00
15.00

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23500277
01030 Київська область д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, БУДИНОК
2/37
0791
Аудиторська палата України

26.01.2001
044 565-99-99
044 565-99-95
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ проводить аудиторську
перевірку товариства за 2020 рік

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

ДУ "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"

Опис

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 м. Київ Шевченківський р-н м.Київ 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.

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"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
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.

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 пiдприємство
23510137
03049 д/в м. Київ пр. Повітрофлотський, б.уд. 25
АВ № 520927
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
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 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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
Середня кількість працівників 1097
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85732 Донецька область Волноваський смт Новотроїцьке
Радянська, 85, т.050 328-66-20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2020

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00191810
1421556800
111

за КВЕД

08.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

9630

7200

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

17014
7384
23449
454309
918325
464016
---

17078
9878
17032
574495
1228334
653839
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

--64309
-551697

--63593
-662320

1100

119399

119923

1101
1102
1103
1110

77898
5746
35755
--

63715
5853
50355
--

1125

534693

301336

1130

6719

7814

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

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

--160374
-55709
11
55698
-5509
882403

8
-153207
-378540
5
378535
-5507
966335

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

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

1200

--

--

1300

1434100

1628655

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

2668
-7334
1033103
--1072443

6006
-7334
1203355
--1246033

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

--198489
47508
-198489

--224253
49310
-224253

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

53860
41560
14729
2332
9604

53941
32075
9218
2111
8693

1635

148

236

1640

33403

33403

1660
1665
1690
1695

21891
-370
163168

27545
-365
158369

1700

--

--

Баланс

1900

1434100

1628655

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Т.в.о.члена Правління - в.о.
Голови Правління

________________

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Коди
01
01
00191810

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2020 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

1022934

1048643

2050

(631740)

(621715)

2090

391194

426928

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
76364
(74625)
(99016)
(75681)

(--)
70171
(67105)
(100319)
(34281)

2190

218236

295394

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-17796
518
(14958)
(--)
(474)

(--)
-1841
1304
(16011)
(--)
(633)

2290

221118

281895

2295
2300

(--)
-50866

(--)
-47801

2305

--

--

2350

170252

234094

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

2752
2752

-690
-690

2455

-586

-124

2460
2465

3338
173590

-566
233528

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
126183
202988
36525
192950
330460
889106

За аналогічний
період попереднього
року
4
177917
171157
31327
187120
254595
822116

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

Т.в.о.члена Правління - в.о.
Голови Правління

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
29338000
29338000
5.80312000

За аналогічний
період попереднього
року
4
29338000
29338000
7.97921000

2615

5.80312220

7.97920790

2650

--

--

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191810

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

1483789

1224131

3005
3006
3010
3015
3020

---275
1450

---173
595

3025

16535

1630

3035
3040
3095

135
384
9444

449
246
16307

3100

(359754)

(401072)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(165152)
(39403)
(252980)
(55075)
(93406)
(104499)
(10579)
(50)
(8742)
675352

(140425)
(32764)
(255385)
(68475)
(91368)
(95542)
(10605)
(444)
(13003)
389833

3200

--

--

3205

75

11

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(352596)
(--)
(--)
-352521

(340443)
(--)
(--)
-340432

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400

-(--)
(--)
-322831

-(--)
(--)
-49401

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

Т.в.о.члена Правління - в.о.
Голови Правління

________________

3405
3410
3415

55709
-378540

6308
-55709

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Коди
01
01
00191810

Звіт про власний капітал
за 2020 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
Всього
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000
29338
2668
-7334
1033103
--1072443
4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

29338

2668

--

7334

1033103

--

--

1072443

4100

--

--

--

--

170252

--

--

170252

4110

--

3338

--

--

--

--

--

3338

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--29338

-3338
6006

----

--7334

-170252
1203355

----

----

-173590
1246033

Т.в.о.члена Правління - в.о.
Голови Правління

________________

Хохотва Михайло Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Яблуновська Свiтлана Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"
ПРИМIТКИ, ЩО МIСТЯТЬ СТИСЛИЙ ВИКЛАД СУТТЄВИХ ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК ТА IНШI ПОЯСНЕННЯ
1.

ВСТУП. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

1.1. Iнформацiя про Товариство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" є правонаступником
всiх прав та обов'язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ", створеного в процесi приватизацiї державного майна Новотроїцького
державного рудоуправлiння на пiдставi рiшення Фонду державного майна України
(наказ вiд 17 березня 2000 року № 28/542 "Про корпоратизацiю Новотроїцького
державного рудоуправлiння") та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня
1996 року № 1099 "Про затвердження Порядку перетворення в процесi приватизацiї
державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" та Наказу Державної
акцiонерної компанiї "Укррудпром" № 251 вiд 11 липня 2000 року "Про заходи щодо
створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Новотроїцьке рудоуправлiння" та дiє
на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства".
Товариство створено без обмеження термiну дiяльностi.
У звiтному перiодi ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"
(далi - ПРАТ "НТРУ") здiйснювало свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту (нова
редакцiя), затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "НТРУ"
(Протокол № 1-2014 вiд 25.03.2014 р.)
Мiсцезнаходженням Товариства є: 85732, Донецька обл., Волноваський район., смт.
Новотроїцьке, вул. Радянська, 85.
Станом на 31 грудня 2020 року iнформацiя про акцiонерiв представлена таким чином:
Найменування
Розмiр вкладiв Учасникiв Товариства, грн. Доля в Статутному
капiталi Товариства
TRIOR LTD
29 323 461 99,95044311132
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED
1
0,00000340855
ТОВ "ЕМПОРIУМ"
6
0,00002045129
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
1
0,00000340855
ARDENA MANAGEMENT LTD
1
0,00000340855
Фiзичнi особи (22 особи)
14 530
0,04952621174
Всього:
29 338 000 100
Основною метою дiяльностi ПРАТ "НТРУ" є здiйснення пiдприємницької (господарської)
дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї
добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а
також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств та не проводить з iншими
органiзацiями, пiдприємствами спiльну дiяльнiсть.
Протягом звiтного року до Товариства не надходили пропозицiї вiд третiх осiб щодо
реорганiзацiї.
Основний вид дiяльностi ПРАТ "НТРУ" - добування флюсового вапняку.
ПРАТ "НТРУ" засновано в 1933 роцi, i на сьогоднiшнiй день є найбiльшим виробником
вапнякiв в Українi з обсягом вiдвантажень на адресу споживачiв до 400 тис. т на
мiсяць.
Протягом 2020 року Т.в.о. члена Правлiння - в.о. Голови Правлiння був Хохотва
Михайло Володимирович.
1.2.

Операцiйне середовище, безперервнiсть дiяльностi та подальше функцiонування.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Україна вважається країною iз
ринковою економiкою. Проте економiцi України притаманнi певнi риси, якi включають,
але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високим рiвнем
iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу зовнiшньої торгiвлi.
Протягом значного перiоду часу Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та
економiчних потрясiнь.
Значне погiршення полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi розпочалося у
2014-2015 рр. та й досi становище характеризується як нестабiльне. Збройний

конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навеснi
2014 року, не закiнчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються пiд
контролем самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не має
можливостi повною мiрою забезпечити застосування українського законодавства на
територiї даних областей. У березнi 2014 року ряд подiй в Криму призвiв до
приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не було визнано Україною
та багатьма iншими країнами. Дана подiя спричинила iстотне погiршення вiдносин мiж
Україною i Росiйською Федерацiєю.
Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна
ситуацiя в Українi залишається нестабiльною, але спостерiгається позитивна
динамiка макроекономiчних показникiв. У 2020 роцi український уряд продовжує
здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення
iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з
корупцiєю, реформування судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення
економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому
залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної
фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових
установ. За 2020 рiк офiцiйний обмiнний курс гривнi до долару США Нацiонального
банку України збiльшився на 19.37% з 23,6862 гривень за долар США на 1 сiчня 2020
року до 28,2746 гривень за долар США на 31 грудня 2020 року.
Протягом 2020 року спостерiгається значне потрясiння на свiтовому ринку, викликане
спалахом коронавiрусу. Разом з iншими факторами, це призвело до рiзкого зниження
цiни на нафту та фондових iндексiв, а також за рахунок збiльшення попиту населення
на iноземну валюту та вiдсутнiстю вiдповiдної готiвкової валютної маси курс гривнi
до основних iноземних валют збiльшився вiд початку року. Вiдповiдаючи на
потенцiйно серйозну загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi урядовi
органи вжили заходiв щодо стримування спалаху, вводячи обмеження на перемiщення
людей всерединi України та мiж мiстами в регiонах, якi можуть найбiльше
постраждати, призупинення транспортних зв'язкiв з Україною та обмеження в'їзду до
України. Уряд запровадив адаптивний карантин до 31 грудня 2020 року з можливiстю
подальшого продовження на невизначений перiод часу. Деякi пiдприємства також
доручили працiвникам залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити дiловi
операцiї.
Бiльш широкi економiчнi наслiдки цих подiй включають:
o зниження дiлової активностi та господарської дiяльностi в Українi, що має вплив
на ланцюги поставок, включаючи торгiвлю та транспорт, подорожi та туризм, розваги,
виробництво, будiвництво, роздрiб, страхування та освiту; i
o зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається на бiльш мiнливих цiнах
на активи та обмiнних курсах.
Рiвень iнфляцiї в Українi збiльшився до 5.0% у 2020 роцi (з 4.1 % у 2019 роцi), а
падiння реального ВВП, становило 4%.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий
стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнки управлiнського персоналу.
Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi виникли в результатi
подiй в Українi пiсля дати балансу.
Згiдно пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", показники
рiчної
фiнансової звiтностi пiдприємства пiдлягають коригуванню iз
застосуванням коефiцiєнта коригування у разi наявностi в економiчному середовищi,
зокрема, таких специфiчних факторiв:
- основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi
немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi
в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної
спроможностi;
- основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй
одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в
цiй валютi;
- продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки
платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
- вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
- кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або
перевищує цей рiвень.
Економiка України вважалась гiперiнфляцiйною протягом 2000 року i попереднiх
рокiв. Починаючи з 1 сiчня 2001 року українська економiка не вважалася
гiперiнфляцiйною. У 2016 роцi iндекс iнфляцiї становив 112,4%, в 2017 роцi 113,7%, в 2018 -109,8% , в 2019 -104,1%, в 2020 - 105,0%.
Держстатом України оприлюднений офiцiйний показник iнфляцiї за 2020 рiк (105,0%),
кумулятивний прирiст iнфляцiї за останнi 3 роки склав 20,01%, що не перевищило
100%, передбачених МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".

Товариство не коригувало показники фiнансової звiтностi у зв'язку з впливом
iнфляцiї
Показники фiнансової звiтностi за 2020 рiк не перераховуються. Керiвництво
Товариства 'рунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати
процедуру коригування показникiв, так як вважає що вплив перерахунку на фiнансову
звiтнiсть буде несуттєвим, на що вказують специфiчнi фактори в економiчному
середовищi країни. В 2020 роцi для перерахунку фiнансової звiтностi згiдно
стандарту МСБО 29 не має пiдстав.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, прибуток Пiдприємства склав 170 252
тис. гривень. Станом на 31 грудня 2020 року поточнi активи перевищують поточнi
зобов'язання на 807 966 тис. гривень.
Керiвництво у складi виконавчого органу - Правлiння, яке складається з чотирьох
осiб, здiйснює поточнi адмiнiстративно-управлiнськi функцiї.
Керiвництво Пiдприємства переконано, що має усi передумови для забезпечення
безперервної дiяльностi у майбутньому. Принцип безперервностi дiяльностi є
вiдповiдним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi при вiдсутностi iстотних
невизначеностей, якi б перебували поза зоною впливу Пiдприємства та ставили пiд
сумнiв можливiсть продовження дiяльностi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi
дiяльностi, який передбачає реалiзацiю продукцiї та погашення зобов'язання у ходi
звичайної дiяльностi.
Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом
Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її
подальшого поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб'єктiв господарювання. Подальший прогноз на 2021 рiк буде залежати вiд часу
зняття введених обмежувальних заходiв та швидкiстю вiдновлення всiх процесiв в
країнi та свiтi. Негативний вплив запроваджених карантинних заходiв не
вiдобразився на здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства. Наразi Товариство
сумлiнно дотримується чинного законодавства та рекомендацiй МОЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий
стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнки управлiнського персоналу.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi: виходячи з вищевикладеного, керiвництво
вважає об'рунтованим складання цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що
Товариство є Товариством, здатним продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
2.
ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ
ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ТА ВIДПОВIДНIСТЬ МСФЗ
2.1. Складання

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,

фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ

При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Товариство керується МСБО 8 "Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство
намагається забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть Товариства, складена за МСФЗ,
мiстила високоякiсну iнформацiю.
Iстотнi оцiнки, думки та припущення Товариство робить на основi МСБО 1 "Подання
фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки" та iнших МСФЗ та МСБО.
Звiтний перiод фiнансової звiтностi: календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня
по 31 грудня 2020 року. Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена станом на 31
грудня 2020 року.
Валюта подання, функцiональна валюта, ступiнь округлення: окрема фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України - українськiй гривнi
(грн), яка є функцiональною валютою. Якщо не зазначено iнше, суми представленi в
тисячах українських гривень ступiнь округлення тис. грн без десяткового знаку.
Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним
на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних
валютах, перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi рiзницi
вiдображаються в Звiтi про прибутки та збитки.
Концептуальна основа: дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (РМФСЗ), та Тлумачень i пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi (МКТФЗ, ПКТ), що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України.
Основа складання фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
iсторичною вартiстю, об'єкти основних засобiв - за їх собiвартiстю, фiнансовi
активи - за справедливою вартiстю.
2.2. Застосування нових, переглянутих та змiнених
фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй

Мiжнародних стандартiв

У 2020 роцi Товариство прийняло до застосування усi новi та переглянутi стандарти
та тлумачення, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("РМСБО") та Комiтетом з тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("КТ МСФЗ") при РМСБО, якi стосуються операцiй Товариства та набули чинностi
стосовно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року:
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"
В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти",
новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який
розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ
(IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти",
який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв
договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд
страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду
органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових
iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери
застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку
договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На
вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих
облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв
страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить
загальна модель, доповнена наступним:
"
певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод
змiнної винагороди);
"
спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для
короткострокових договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для облiкових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021
року або пiсля цiєї дати. При чому необхiдним буде розкриття порiвняльної
iнформацiї. Допускається застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також
застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Поданий
стандарт не застосовний до Товариства.
Поправки до посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi
Разом iз переглянутою Концептуальною основою МСФЗ, яка набула чинностi пiсля
опублiкування 29 березня 2018 року, Рада з МСФЗ також видала поправки до посилань
на Концептуальну основу МСФЗ. Документ мiстить поправки до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6,
МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 19, КТМФЗ 20,
КТМФЗ 22 та ПКТ-32. Однак, не всi поправки оновлюють цi вимоги стосовно посилань
на та цитат з Концептуальної основи таким чином, щоб вони посилалися на оновлену
Концептуальну основи МСФЗ. Деякi висловлювання оновленi лише таким чином, щоб
вказати, на яку версiю Концептуальної основи вони посилаються (Концептуальнi
основи МСФЗ вiд 2001 року, 2010 року або оновлену редакцiю вiд 2018 року), або
таким чином, щоб вказати, що визначення у Стандартi не оновлювалися згiдно нових
тлумачень, розробленими в переглянутiй Концептуальнiй основi МСФЗ. Поправки або
фактично оновлення, набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Дозволено дострокове застосування. За
оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО 1 та Визначення суттєвостi згiдно МСБО 8
Поправки мають на метi полегшити розумiння сутi МСБО 1 i не змiнюють базову
концепцiю суттєвостi в Стандартах МСФЗ. Поняття "затьмарення" або "замiни"
суттєвої iнформацiї на несуттєву iнформацiю було включено до складу нового
визначення. Визначення порогу суттєвостi iнформацiї, що впливає на користувачiв
фiнансової звiтностi, було змiнено з "може впливати" на "можна об'рунтовано
очiкувати впливу". Визначення поняття суттєвостi в МСБО 8 було замiнено посиланням
на таке визначення в МСБО 1. Крiм того, Рада з МСФЗ внесла змiни до iнших
Стандартiв та Концептуальної основи МСФЗ, якi мiстять визначення поняття
суттєвостi або посилаються на даний термiн для забезпечення послiдовностi.
Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня
2020 року або пiсля цiєї дати. Дозволено дострокове застосування. За оцiнками
управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу.
Нове визначення пiдкреслює, що вiддача вiд бiзнесу полягає в наданнi товарiв i
послуг клiєнтам. Це контрастує з попереднiм визначенням, яке фокусувалася на

економiчних вигодах для iнвесторiв та iнших осiб. Щоб вважатися бiзнесом,
придбання повинно включати внесок i iстотний процес, якi в сукупностi в значнiй
мiрi сприяють створенню вiддачi, тобто результатiв дiяльностi. Надаються додатковi
вказiвки, якi допомагають визначити, чи був придбаний предмет по сутi. Поправки
запроваджують необов'язковий "тест концентрацiї", що дозволяє спростити оцiнку
того, чи є придбана сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв бiзнесом. Тест можна
вибiрково застосовувати до операцiй на основi угод. Операцiя буде розглядатися як
придбання активiв (тобто не бiзнес), якщо по сутi вся справедлива вартiсть
придбаних активiв зосереджена (сконцентрована) в одному iдентифiкованому активi
або в групах з аналогiчними iдентифiкованими активами. Поправки застосовуються
перспективно до всiх об'єднань бiзнесу та придбання активiв, для яких дата
придбання настає на дату першого рiчного звiтного перiоду, що починається з 1
сiчня 2020 року або пiсля цього. Дозволено дострокове застосування. Банку не
очiкує суттєвого впливу поданих поправок на фiнансову звiтнiсть. За оцiнками
управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 "Реформа базової процентної ставки"
Як вiдомо, Лондонська мiжбанкiвська ставка пропозицiї (London Interbank Offered
Rate або LIBOR) втратила свою колишню репутацiю за останнє десятилiття, пiсля того
як було виявлено, що великi кредитнi органiзацiї по всьому свiту манiпулювали її
значенням заради власної вигоди. Наразi у свiтi триває реалiзацiя реформи базових
процентних ставок, котра має на метi поступову вiдмову вiд звичних мiжбанкiвських
ставок пропозицiї типу LIBOR, EURIBOR та iнших, якi не найкращим чином
зарекомендували себе, на користь альтернативних. Реформа надзвичайно важлива для
свiтової фiнансової системи, оскiльки саме на цих ставках сьогоднi зав'язано
безлiч фiнансових iнструментiв вартiстю в трильйони доларiв. Як розробника
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Раду з МСФЗ цiкавить насамперед вплив
цього на фiнансову звiтнiсть, а на цьому етапi (поки все ще недостатньо
конкретики) вона вирiшує проблему невизначеностi. Рада з МСФЗ частково вже
вирiшила в межах умовної першої фази iз зазначених двох, випустивши у травнi
попереднiй варiант змiнених вимог до звiтностi хеджування у стандартах МСБО 39 i
МСФЗ 9 - "старому" й "новому" стандартах з облiку фiнансових iнструментiв. Ця фаза
охоплює поточний перiод невизначеностi, поки до укладених договорiв ще не внесено
змiни. Другу фазу, роботу над якою IASB вже розпочала, буде присвячено умовному
перiоду пiсля фактичної змiни договорiв з урахуванням нових базових ставок. Наразi
поданi поправки запланованi до застосування з 1 сiчня 2020 року або на бiльш пiзню
дату. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах
мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi
облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому
пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють,
що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що
представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж
iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються
в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу
або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах
часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого
пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних
поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi
поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. За оцiнками
управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
3.

ОСНОВНI (СУТТЄВI)

ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

3.1. Основа формування облiкових полiтик, змiни в облiкових полiтиках
Облiкова полiтика вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
розкриває основи, стандарти, правила i процедури облiку, якi застосовуються при
пiдготовцi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки
активiв / зобов'язань, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової
звiтностi.
Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались Товариством
послiдовно в звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi для подiбних
операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових
оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2020 року. Облiкова полiтика Товариства
розроблена враховуючи вимоги МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.

МСФЗ встановлюють вимоги щодо визнання, оцiнки, презентацiї та розкриття
iнформацiї, що вiдноситься до транзакцiй i подiй, якi повиннi враховуватися при
складаннi фiнансової звiтностi. МСФЗ заснованi на зведеннi основних принципiв, якi
мiстять в собi концепцiю представлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Метою
фiнансової звiтностi є надання такої iнформацiї про фiнансове становище,
результати дiяльностi та грошових потоках, яка була б корисна користувачам при
прийняттi економiчних рiшень.
Керiвництво Товариства визначає i приймає Облiкову полiтику по МСФО таким чином,
щоб фiнансова звiтнiсть вiдповiдала всiм вимогам кожного застосовного МСФЗ / МСБО.
При вiдсутностi конкретної вимоги, керiвництво використовує свої професiйнi
судження та виробляє полiтику, що забезпечує подання до фiнансової звiтностi
iнформацiї, яка:
"
доречна для потреб користувачiв при прийняттi рiшень;
"
достовiрно представляє результати i фiнансовий стан;
"
вiдображає економiчний змiст подiй i операцiй, а не тiльки їх юридичну
форму;
"
нейтральна, тобто, вiльна вiд упередженостi;
"
обачна;
"
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Ведення бухгалтерського облiку забезпечується iз використанням
комп'ютерної програми 1С: "Пiдприємство 8", у вiдповiдностi з вимогами Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, iнших нормативних
документiв з питань ведення облiку та пiдготовки звiтностi, а також Облiкової
полiтики пiдприємства,.
Застосування облiкової полiтики
Положення облiкової полiтики є обов'язковими до застосування в процесi формування
та подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) встановлюють
положення облiкової полiтики, якi, на думку Правлiння КМСФО, призводять до
формування фiнансової звiтностi, що мiстить доречну i надiйну iнформацiю про
операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. У тих випадках, коли
ефект вiд застосування облiкової полiтики не є суттєвим, її застосування не є
обов'язковим. Однак є неприйнятним допускати несуттєвi вiдхилення вiд Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS) або залишати такi вiдступу невиправленими з
метою подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi або грошових
коштiв Товариства певним чином.
Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на
її вiдповiднiсть вимогам МСФЗ, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих, МСФЗ /
МСБО переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
Всi змiни облiкової полiтики застосовуються ретроспективно за винятком тих
випадкiв, коли практично неможливо визначити або вплив цiєї змiни на конкретний
перiод, або його кумулятивний вплив. Ретроспективне застосування облiкової
полiтики передбачає коригування всiх вхiдних сальдо за попереднi звiтнi перiоди
(починаючи з перiоду, в якому вперше була сформована фiнансова звiтнiсть по МСФО)
за кожним компонентом капiталу, а також iнших зведених показникiв за попереднi
звiтнi перiоди. В результатi звiтнi данi представляються таким чином, як якщо б
нова облiкова полiтика застосовувалася завжди.
Iнодi практично неможливо визначити стосуються окремого перiоду аспекти впливу
змiни облiкової полiтики щодо порiвняльної iнформацiї, що охоплює один або бiльше
попереднiх перiодiв, представлених у звiтностi. В такому випадку Товариство
застосовує нову облiкову полiтику до балансових вартостей активiв i зобов'язань
станом на початок самого раннього перiоду, для якого ретроспективне застосування є
практично можливим, i проводить вiдповiднi коригування вхiдного сальдо кожного
порушеного компонента за цей перiод.
У разi якщо на початок поточного перiоду неможливо визначити кумулятивний вплив
застосування нової облiкової полiтики на всi попереднi перiоди, Товариство
застосовує нову облiкову полiтику перспективно з найбiльш ранньої практично
можливої дати.
Якщо добровiльна змiна в облiковiй полiтицi впливає на поточний перiод
або попереднiй, вплинуло би на цей перiод, за винятком випадкiв, коли практично
неможливо визначити суму коригування, або могло б вплинути на майбутнi перiоди, то
Товариство повинно розкривати наступну iнформацiю:
"
характер змiни в облiковiй полiтицi;
"
причини, за якими застосування нової облiкової полiтики забезпечує надiйну i
бiльш доречну iнформацiю;
"
суму коригування за вiдображений поточний i для кожного з представлених
перiодiв в тiй мiрi, в якiй це можливо: для кожної статтi фiнансової звiтностi; i
для базисного та розбавленого прибутку на акцiю, якщо МСФЗ (IАS) 33 застосовується
до суб'єкта господарювання;
"
суму коригування, пов'язану з перiодами, що передують представленим, в тiй
мiрi, в якiй це практично можливо; i

"
якщо ретроспективне застосування практично неможливо для певного
попереднього перiоду або перiодiв, що передують представленим, то обставини, якi
призвели до iснування такої умови, i опис того, як i вiдколи застосовується змiна
в облiковiй полiтицi.
У своїй дiяльностi Товариство будує прогнози та формує свої очiкування щодо
майбутнiх подiй та умов. Такi прогнози є облiковими оцiнками. Наприклад,
застосування облiкової оцiнки потрiбно для визначення:
"
величини резерву очiкуваних кредитних збиткiв;
"
ступеня знецiнення запасiв;
"
справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань;
"
строку корисного використання основних засобiв.
Товариство переглядає облiковi оцiнки на пiдставi найбiльш достовiрної та
актуальної iнформацiї.
Змiна облiкової оцiнки - це коригування балансової вартостi активу (зобов'язання)
або термiну використання активу / погашення зобов'язання, яка є результатом змiни
очiкувань можливих майбутнiх вигiд або збиткiв, пов'язаних з таким активом
(зобов'язанням). Перегляд оцiнки, не пов'язаний з попереднiми перiодами, не є
виправленням помилки.
Змiна оцiнки береться до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi, починаючи з
того перiоду, коли воно було вироблено, i продовжує враховуватися при пiдготовцi
фiнансової звiтностi в наступних перiодах.
При змiнi оцiнок Товариство повинно розкрити характер i суму змiн в облiкових
оцiнках, якi впливають в поточному перiодi, або тих, якi, як очiкується, вплинуть
в майбутнiх перiодах, за винятком випадкiв розкриття впливу на майбутнi перiоди,
коли практично неможливо оцiнити цей вплив. Якщо величина впливу на майбутнi
перiоди не розкривається, так як оцiнка не є практично здiйсненною, то суб'єкт
господарювання повинен розкривати цей факт.
Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Виправлення помилок, змiни в облiкових оцiнках, змiни в облiковiй полiтицi,
вiдображення в звiтностi подiй пiсля звiтної дати повиннi здiйснюватися вiдповiдно
до МСФЗ 8.
У примiтках до фiнансових звiтiв суб'єкту господарювання слiд розкривати таку
iнформацiю щодо виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах:
"
змiст i суму помилок.
"
статтi фiнансової звiтностi минулих перiодiв, якi були перерахованi з метою
повторного подання порiвняльної iнформацiї ;
"
факт повторного оприлюднення виправлених фiнансових звiтiв або недоцiльнiсть
повторного оприлюднення.
Товариство повинно розкривати змiст i суму змiн в облiкових оцiнках, якi мають
iстотний вплив на поточний перiод або, як очiкується, будуть впливати на майбутнi
перiоди.
При змiнi в облiковiй полiтицi Товариство повинно розкривати:
"
причини i сутнiсть змiни ;
"
суму коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року або
об'рунтування неможливостi її достовiрного визначення ;
"
факт повторного подання порiвняльної iнформацiї у фiнансових звiтах або
недоцiльнiсть її перерахунку.
У разi необхiдностi розкриття подiї, що вiдбулася пiсля дати балансу, необхiдно
надавати iнформацiю про змiст подiї та оцiнку її впливу на фiнансовий результат
або об'рунтування щодо неможливостi зробити таку оцiнку.
3.2.

Використання справедливої вартостi, МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та
припущень, якi впливають на величину активiв i зобов'язань, вiдображених у
звiтностi. Встановленi припущення та судження 'рунтуються на iсторичному досвiдi,
поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї.
Товариство наводить судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, визнанi у
фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань
балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана у результатi
продажу активу або сплачена у результатi передачi зобов'язання у звичайнiй
операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi
активу або зобов'язання Товариство бере до уваги характеристики вiдповiдного
активу або зобов'язання так, як би учасники ринку враховували цi характеристики
пiд час визначення цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки, передбачуванi
майбутнi грошовi потоки, iснуючу економiчну ситуацiю, ризики, властивi рiзним
фiнансовим iнструментам та iншi фактори з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi
розподiляються за такими категорiями:

"
цiни котирування (без коригування) на активних ринках на iдентичнi активи
або зобов'язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцiнки;
"
данi, якi можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або
опосередковано;
"
вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо
визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з
урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для
проведення такої оцiнки необхiдно об'рунтоване судження при тлумаченнi ринкової
iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може
отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi майже
дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення цих
iнструментiв та перерахування бiльшостi за курсом iноземних валют.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi: Товариство використовує таку
iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття
iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (нескоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи
зобов'язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на
вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку;
3-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на
вiдображувану справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Для оцiнок i розкриття в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно
МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" за винятком iнструментiв, на якi
розповсюджується МСБО 2, орендних угод, врегульованих МСФЗ 16, також оцiнок,
порiвняних, але не рiвних справедливiй вартостi.
Для оцiнки вартостi iнвестованого капiталу або активiв Товариства може бути
застосовано три пiдходи: (i) витратний, ринковий (або порiвняльний) та дохiдний.
При проведеннi оцiнки початково розглядається кожний з цих пiдходiв, але який чи
якi з них є оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається характером та
специфiкою оцiнюваної компанiї та її активiв.
(i) Витратний пiдхiд заснований на принципi замiщення та походить з того, що
розумний iнвестор не стане платити за актив бiльше, нiж вартiсть його замiни на
iдентичний або аналогiчний об'єкт з такими ж корисними властивостями. Першим
кроком в рамках витратного пiдходу є визначення поточної вартостi замiщення або
поточної вартостi вiдтворення оцiнюваних активiв.
Порiвняльний (або ринковий) пiдхiд засновано на iнформацiї про стан ринку у
поточних умовах та здiйснених угодах на дату оцiнки або незабаром до дати оцiнки.
У рамках порiвняльного пiдходу iснує два метода: метод компанiй-аналогiв та метод
угод. Метод компанiй-аналогiв засновано на порiвняннi оцiнюваної компанiї з
зiставними компанiями, акцiї яких звертаються на бiржовому ринку. При використаннi
методу угод, оцiнювана компанiя порiвнюється з зiставними компанiями, якi
продавалися в останнiй час в ходi операцiй по поглинанню. I в тому, i в iншому
випадку складається необхiдна вибiрка компанiй по критерiям порiвнянностi. В ходi
оцiнки основних засобiв на базi порiвняльного пiдходу їх ринкова вартiсть
визначається шляхом порiвняння останнiх за часом продаж аналогiчних активiв з
коригуванням зiставних даних на такi фактори, як вiк та стан активу, а також тип
угоди купiвлi-продажу.
При використаннi ринкового пiдходу фiзичний знос вiдображається та оцiнюється
виходячи з порiвняльної кон'юнктури.
При використаннi доходного пiдходу справедлива вартiсть визначається шляхом
розрахунку приведеної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, якi
прогнозуються на визначений перiод часу i дисконтуються для визначення їх
приведеної вартостi. У рамках доходного пiдходу iснує два метода: метод
дисконтування грошових потокiв та метод капiталiзацiї прибутку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Оскiльки для бiльшостi фiнансових
iнструментiв Товариства не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої
справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi
поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного
iнструменту. Всi фiнансовi активи та зобов'язання вiдносяться до 3 рiвня iєрархiї.
Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми,
за якi Товариство могло б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого
iнструменту.
В разi недостатностi наявної бiльш актуальної iнформацiї для оцiнки справедливої
вартостi або за наявностi широкого кола можливих оцiнок справедливої вартостi,
коли собiвартiсть вiдображає найкращу оцiнку справедливої вартостi у межах їх

дiапазону, оцiнка фiнансових iнвестицiй за собiвартiстю може бути прийнятною
оцiнкою справедливої вартостi.
3.3.

Форма та назви фiнансових звiтiв

Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює
єдиного формату фiнансових звiтiв, наводить перелiк показникiв, якi необхiдно
наводити в кожнiй формi звiтностi та у примiтках.
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановлених НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Статтi
фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових
звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової
iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної
фiнансової звiтностi.
Форми фiнансової звiтностi
Iстотнi оцiнки, думки та припущення Товариство робить на основi МСБО 1 "Подання
фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки" та iнших МСФЗ та МСБО.
Повний комплект фiнансової звiтностi Товариства включає:
"
Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.
"
Звiт про сукупний дохiд за перiод.
"
Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.
"
Звiт про рух грошових коштiв за перiод.
"
Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснення.
3.4.

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

У Звiтi про фiнансовий стан вiдображаються активи, зобов'язання та власний
капiтал Товариства. Згортання статей фiнансових активiв та зобов'язань: є
неприпустимим, крiм випадкiв, передбачених
МСФЗ (наприклад якщо Товариство має
юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити
взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно). Актив
вiдображається в балансi за умови, що оцiнка його може
бути
достовiрно
визначена
i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигiд, пов'язаних з
його використанням. Зобов'язання вiдображається у балансi, якщо його оцiнка може
бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у
майбутньому внаслiдок його погашення. Власний капiтал вiдображається в балансi
одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi призводять до його
змiни. Оцiнка та подальше розкриття окремих статей балансу в примiтках до
звiтностi здiйснюються згiдно з вiдповiдними МСФЗ.
Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку,
за класифiкацiєю основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi
реалiзацiї", згiдно з яким, витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як
частини собiвартостi чи наприклад витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень або виплат формується на пiдставi
облiкових записiв Товариства.
3.5.

Функцiональна валюта та iноземна валюта

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi),
що є функцiональною валютою та найкращим чином вiдповiдає економiчнiй сутностi
подiй та умов, що стосуються Товариства. Господарчi операцiї, що проводяться в
валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються
операцiями в iноземнiй валютi. При первинному визнаннi операцiї в iноземнiй валютi
вiдображаються в функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального банку України (НБУ),
що дiє на дату здiйснення операцiї або оцiнки, якщо статтi пiдлягають переоцiнцi.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що
облiковуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Звiтi про
фiнансовий стан по курсу НБУ на дату складання звiтностi. Немонетарнi активи та
зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю, перераховуються у гривнi за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення
справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату операцiї.
Курсовi рiзницi (доходи або збитки), що виникають при операцiях погашення або
переоцiнки монетарних активiв чи зобов'язань вiдображаються пiдсумковим загалом у
Звiтi про прибутки та збитки (про сукупний дохiд) того перiоду у якому вони
виникли як чистий результат вiд операцiй в iноземнiй валютi.

.
3.6.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Товариства у вiдповiдностi з МСБО 38. Нематерiальнi активи придбанi окремо,
первiсно визнаються за вартiстю придбання. Нематерiальнi активи визнаються як
активи, що контролюються Товариством, не мають матерiальної форми, можуть бути
iдентифiкованi окремо вiд Товариства та використовуються протягом бiльше 1 року.
Нематерiальнi активи класифiкуються Товариством за такими групами:
"
Права;
"
Торгова марка;
"
Лiцензiї на видобуток;
"
Програмне забезпечення та лiцензiї на програми;
"
Дозвiльнi та правовстановлюючi документи;
"
Iншi нематерiальнi активи.
Визнання i оцiнка нематерiальних активiв
Об'єкт може бути визнаний як нематерiальний актив у разi, якщо такий об'єкт
вiдповiдає:
"
визначенню нематерiального активу;
"
наступним критерiям визнання:
"
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з цим активом
майбутнi економiчнi вигоди; i
"
собiвартостi цього активу може бути достовiрно оцiнена.
Нематерiальний актив спочатку оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi
нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не введенi в
експлуатацiю, вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй в придбання
(створення) нематерiальних активiв. Пiсля початку їх фактичного використання
нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.
Собiвартiсть нематерiального активу при його покупцi включає:
"
покупну цiну, за вирахуванням торговельних знижок;
"
iмпортнi мита;
"
невiдшкодовуванi податки;
"
витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з
приведенням активу в його робочий стан;
"
витрати на оплату професiйних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку з
приведенням активу в його робочий стан;
"
витрати на перевiрку належної роботи активу.
У разi, коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на негрошовi активи, або на
комбiнацiю грошових i негрошових активiв, їх собiвартiсть оцiнюється за
справедливою вартiстю, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має
комерцiйного змiсту, або справедлива вартiсть i отриманого, i вiдданого активу
можна достовiрно оцiнити. Якщо придбаний актив не можна оцiнити за справедливою
вартiстю, його собiвартiсть визначається за балансовою вартiстю переданого активу.
При визначеннi собiвартостi нематерiального активу, створеного Товариством, всi
витрати, понесенi при його створеннi, розподiляються на:
"
витрати стадiї дослiдження;
"
витрати стадiї розробки.
До дослiдницької дiяльностi вiдноситься:
"
дiяльнiсть, спрямована на отримання нових знань;
"
пошук, оцiнка та остаточний вiдбiр результатiв дослiдження або iнших знань;
"
пошук альтернативних матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або
послуг;
"
формулювання, проектування, оцiнка та остаточний вiдбiр можливих альтернатив
для нових або вдосконалених матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або
послуг.
На стадiї дослiджень витрати по створенню нематерiального активу завжди зiзнаються
Товариством витратами в перiодi їх виникнення i не вiдносяться на вартiсть
нематерiального активу.
Операцiї на стадiї розробки включають:
"
проектування, конструювання та випробовування дослiдних зразкiв i моделей;
"
проектування iнструментiв, шаблонiв, форм i штампiв;
"
проектування, конструювання та експлуатацiя дослiдної установки;
"
проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених
матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.
Витрати, понесенi на стадiї розробки, капiталiзуються i визнаються елементами
вартостi нематерiального активу тiльки тодi, коли Товариство може продемонструвати
наявнiсть всiх наведених нижче умов:
"
технiчну та економiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу так,
щоб вiн був доступний для використання або продажу;
"
свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
"
свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;

"
то, як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi економiчнi вигоди. Серед
iншого, Товариство повинно продемонструвати наявнiсть ринку для результатiв
нематерiального активу або самого нематерiального активу, або, якщо передбачається
його внутрiшнє використання, кориснiсть такого нематерiального активу;
"
доступнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення
розробки i для використання або продажу нематерiального активу;
"
здатнiсть достовiрно оцiнити витрати, пов'язанi з нематерiального активу в
ходi його розробки.
Вартiсть нематерiального активу, створеного Товариством, включає всi витрати на
створення, виробництво i пiдготовку активу до використання за призначенням, в тому
числi:
"
витрати на матерiали i послуги, використанi при створеннi нематерiального
активу;
"
витрати на оплату працi персоналу, безпосередньо задiяного в створеннi
нематерiального активу;
"
будь-якi витрати, що мають безпосереднє вiдношення до нематерiального
активу, такi як мито за реєстрацiю юридичного права i амортизацiя патентiв i
лiцензiй, якi використовуються для створення нематерiального активу.
Статтi, зазначенi нижче, не є елементами вартостi нематерiального активу,
створеного Товариством:
"
витрати на збут, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати, якщо
тiльки цi витрати не мають безпосереднього вiдношення до пiдготовки активу до
використання;
"
витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацiєю
активу.
Подальша оцiнка нематерiальних активiв
Пiсля первiсного визнання в якостi активу, нематерiальнi активи облiковуються за
собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв
Товариство має визначити, чи є термiн корисної служби активу обмеженим або
необмеженим, i, в першому випадку встановити тривалiсть або кiлькiсть одиниць
виробництва або аналогiчних одиниць, що складають цей термiн. Товариство розглядає
нематерiальний актив як має необмежений термiн корисної служби, якщо аналiз всiх
вiдповiдних факторiв вказує на вiдсутнiсть передбачуваної межi у перiоду, протягом
якого, як очiкується, даний актив буде генерувати чистi надходження грошових
коштiв в Товариство.
Амортизацiя по нематерiальних активiв з обмеженим строком корисної служби
нараховується щомiсячно.
Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного
нарахування протягом термiну їх корисної служби або виробничий метод. Термiн
корисної служби нематерiальних активiв може обмежуватися термiном служби,
визначеним умовами контракту з придбання або використання нематерiального активу,
судженнями фахiвця (наприклад, системного адмiнiстратора для програмного
забезпечення) або максимального термiну, встановленого законодавством.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються витратами, крiм випадкiв,
коли вони повиннi включатися до балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйна
вартiсть нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби приймається
рiвною нулю.
Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає
амортизацiї.
Товариство тестує нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби на
предмет знецiнення шляхом зiставлення суми очiкуваного вiдшкодування з його
балансовою вартiстю:
"
на щорiчнiй основi; i
"
завжди при наявностi ознаки можливого знецiнення нематерiального активу.
Знецiнення нематерiальних активiв
На кожну дату складання балансу Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що
вказують на можливе знецiнення нематерiального активу. Прикладами таких ознак
можуть бути:
"
зменшення ринкової вартостi активу;
"
iстотнi змiни технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умов, якi
повиннi позначитися на становищi Товариства;
"
збiльшення ринкової процентної ставки або змiна iнших ринкових показникiв,
що впливають на прибутковiсть Товариства.
У разi виявлення будь-якого такого ознаки Товариство визначає суму очiкуваного
вiдшкодування нематерiального активу.
Якщо немає пiдстав вважати, що вигоди вiд використання нематерiального активу
перевищують вартiсть його реалiзацiї, то сумою очiкуваного вiдшкодування активу
вважається вартiсть його реалiзацiї (i навпаки).

Що стосується труднощi у визначеннi вартостi реалiзацiї, сумою очiкуваного
вiдшкодування активу може вважатися вигода вiд його використання, певна як
дисконтований потiк грошових коштiв, очiкуваних в результатi використання i
подальшого продажу цього активу.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу менше, нiж його
балансова вартiсть, балансова вартiсть повинна бути зменшена до суми очiкуваного
вiдшкодування. Це зменшення є збитком вiд знецiнення.
Збиток вiд знецiнення негайно визнається як витрати перiоду, при цьому величина
амортизацiйних витрат коригується в майбутнiх перiодах для рiвномiрного розподiлу
змiненої балансової вартостi нематерiального активу, за вирахуванням його
лiквiдацiйної вартостi (якщо така є), на систематичнiй основi протягом строку
корисної служби.
Списання та вибуття нематерiальних активiв
Визнання нематерiального активу припиняється (нематерiальний актив списується з
балансу) при його вибуттi або тодi, коли Товариство бiльше не очiкує отримання вiд
цього активу будь-яких економiчних вигiд.
Фiнансовий результат, що виникає при списаннi або вибуття нематерiального активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями при продажу та балансовою
вартiстю нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби не
припиняється у разi припинення використання даного активу, крiм випадкiв, коли
такий актив повнiстю амортизований або класифiкований як необоротний актив,
призначений для продажу (або включений до групи вибуття, класифiкованої як
утримувана для продажу).
3.7.

Необоротнi матерiальнi активи

Основнi засоби в цiлому вiдображенi за первiсною (iсторичною) вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi
їх наявностi. Основнi засоби облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi Товариства у вiдповiдностi з МСБО 16. Основними засобами Товариства є
матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше 1 року. Первiсна
вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, iмпортнi мита,
якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати
на установку та налагодження основних засобiв, доставку, а також iншi витрати,
безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони
придатнi до використання iз запланованою метою. Витрати на полiпшення основних
засобiв капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення
майбутнiх економiчних вигiд вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у
звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд у складi витрат у тому
перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається
пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як
очiкується, не принесе економiчних вигiд.
Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами ( класами):
"
Земельнi дiлянки;
"
Будинки, споруди;
"
Машини та обладнання, у тому числi:
"
Машини та обладнання основного виробництва;
"
Машини та обладнання допомiжного виробництва;
"
Устаткування i засоби зв'язку;
"
Офiсна технiка;
"
Iнформацiйнi системи та персональнi комп'ютери.
"
Транспортнi засоби, у тому числi:
"
Залiзничний транспорт;
"
Автомобiлi спецiального призначення;
"
Автомобiлi загального призначення;
"
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, у тому числi:
"
Офiснi меблi i пристосування;
"
Iнструменти, прилади, iнвентар.
"
Iншi основнi засоби, а саме:
"
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
"
Витрати на розвiдку i оцiнку родовищ;
"
Витрати на розкривнi роботи;
"
Витрати на рекультивацiю порушених земель;
"
Iншi основнi засоби.
Первiсне визнання
Об'єкт основних засобiв слiд визнавати як актив тiльки в тому випадку, якщо:
o iснує ймовiрнiсть того, що компанiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди; i
o первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена.

Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв. Якщо очiкуваний термiн служби
компонентiв основного засобу вiдрiзняється вiд загального термiну корисного
використання цього необоротного активу, такi компоненти видiляються в окремi
об'єкти i амортизуються вiдповiдно до їх iндивiдуальних термiном служби.
Об'єкт основних засобiв, що задовольняє критерiям визнання активом, оцiнюється за
первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть об'єкта складається з:
o сум, виплачуваних постачальникам активiв i пiдрядникам за виконання будiвельномонтажних робiт (без непрямих податкiв);
o реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються в
зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв;
o сум ввiзного мита;
o суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв
(якщо вони не вiдшкодовуються Товариству);
o витрат зi страхування ризикiв доставки основних засобiв;
o витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;
o iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, в
якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях;
o первiсну оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта основних засобiв та
вiдновлення природних ресурсiв на якiй вiн розташований. Зобов'язання покрити такi
витрати може виникнути внаслiдок наявностi вiдповiдних законодавчих норм або як
результат iнших договiрних умов.
Первiсна вартiсть основних засобiв, вироблених Товариством, визначається на основi
тих же принципiв, що i при придбаннi активiв. У вартiсть входять всi витрати, якi
безпосередньо пов'язанi з їх створенням, такi як: будiвельнi матерiали, пiдготовчi
витрати, витрати на оплату працi та накладнi виробничi витрати, оплата дозволу на
будiвництво, оплата юридичних та архiтектурно-проектних робiт.
Визнання витрат у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв припиняється тодi,
коли актив наведений в розташування i стан, придатний для його використання в
спосiб, визначений управлiнським.
Всi основнi засоби, придбанi, отриманi або виробленi своїми силами, але не введенi
в експлуатацiю, вiдображаються як об'єкти капiтального будiвництва або як
обладнання до установки. Пiсля їх фактичного введення в експлуатацiю об'єкти
основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Об'єкти основних засобiв, отриманi безкоштовно, облiковуються за справедливою
вартiстю, яка оцiнюється за ринковою вартiстю або за вартiстю аналогiчних активiв,
з одночасним вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати компанiї.
Первiсна вартiсть об'єктiв, переведених до основних засобiв з оборотних активiв,
товарiв, готової продукцiї тощо, дорiвнює її собiвартостi, яка визначається згiдно
з МСФЗ (IAS) 2 "Запаси".
Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, отриманого в обмiн на подiбний об'єкт,
дорiвнює залишковiй вартостi переданого об'єкта основних засобiв. Якщо залишкова
вартiсть переданого об'єкта перевищує його справедливу вартiсть, то первiсною
вартiстю об'єкта основних засобiв, отриманого в обмiн на подiбний об'єкт, є
справедлива вартiсть переданого об'єкта з включенням рiзницi до витрат звiтного
перiоду.
Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, придбаного в обмiн (або частковий
обмiн) на неподiбний об'єкт, дорiвнює справедливiй вартостi переданого об'єкта
основних засобiв, збiльшенiй (зменшенiй) на суму грошових коштiв або їх
еквiвалентiв, яка була передана (отримана) пiд час обмiну.
Товариство застосовує МСФЗ (IAS) 2 "Запаси" до витрат, пов'язаних з виконанням
зобов'язань по демонтажу, перемiщення та вiдновлення займаної ним дiлянки, якi
виникають протягом певного перiоду внаслiдок використання об'єкта для виробництва
запасiв протягом цього перiоду. Зобов'язання щодо витрат, врахованих вiдповiдно до
МСФЗ (IAS) 2 або МСФЗ (IAS) 16, визнаються i оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ (IAS)
37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи".
Витрати на позики, безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, капiталiзуються як частина собiвартостi
активу, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством пов'язаних з ними майбутнiх
економiчних вигiд, i якщо такi витрати можна достовiрно оцiнити.
Товариство визначає суму витрат на позики, дозволену для капiталiзацiї, як суму
фактичних витрат, понесених за цiєю позикою протягом перiоду, за вирахуванням
iнвестицiйного доходу вiд тимчасового iнвестування цих позичених коштiв. Сума
витрат на позики, дозволена для капiталiзацiї, визначається шляхом множення ставки
капiталiзацiї на суму витрат на даний актив. Норма капiталiзацiї повинна бути
середньозваженою величиною витрат на позики стосовно позиками Товариства, що
залишаються непогашеними протягом перiоду, за винятком позик, отриманих спецiально
для придбання активу вимогам. Сума витрат на позики, яку Товариство капiталiзує
протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених
протягом цього перiоду.
Витрати пiсля первiсного визнання

Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв витрати капiталiзуються у разi,
якщо:
o з великою часткою ймовiрностi можна стверджувати, що Товариство отримає
пов'язанi з такими витратами майбутнi економiчнi вигоди;
o сума витрат може бути надiйно оцiнена.
Витрати, пов'язанi з об'єктом основних засобiв, понесенi пiсля його первiсного
визнання, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання
первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання,
включаються до складу витрат.
Витрати, пов'язанi з об'єктом основних засобiв, понесенi пiсля його первiсного
визнання, збiльшують його балансову вартiсть, якщо очiкується отримання великих
економiчних вигiд, нiж при первiсному визнаннi.
Запаснi частини деяких об'єктiв основних засобiв можуть зажадати замiни через
регулярнi промiжки часу. Об'єкти основних засобiв також можуть бути придбаними з
метою здiйснення порiвняно рiдко повторної замiни (наприклад, замiна внутрiшнiх
стiн будiвлi) або навiть для одноразової замiни.
Згiдно з принципом визнання за МСФЗ (IAS) 16, Товариство визнає в балансовiй
вартостi об'єкта основних засобiв собiвартiсть замiненої частини такого об'єкта, в
момент виникнення, якщо задовольняються критерiї визнання. Балансову вартiсть тих
частин, якi їх замiнюють, припиняють визнавати.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
Покомпонентний облiк об'єктiв ОЗ
Для цiлей розрахунку i нарахування амортизацiї основнi засоби враховуються
покомпонентно.
Для великих, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв складний комплекс
розбивається на компоненти - окремi агрегати, установки або модулi, кожен з яких
внутрiшньо досить однорiдний, виконаний на єдиному технологiчному рiвнi,
продається в зборi i має термiн корисного використання, вiдмiнний вiд решти
об'єкта. Кожен з таких компонентiв приймається як окремий об'єкт аналiтичного
облiку основних засобiв.
Товариство може застосовувати покомпонентний облiк основних засобiв для всiх
багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв.
Склад компонентiв основних засобiв та iндивiдуальнi термiни корисної служби по
кожному компоненту визначається технiчним персоналом в момент придбання
(модернiзацiї) об'єкта основного засобу, i така оцiнка повинна пiдтверджуватися
документально i бути складовою частиною пакету документа для введення ОС в
експлуатацiю.
Всi компоненти основного засобу вiдображаються в складi тiєї групи основних
засобiв, у якiй вiдбувається i вiдповiдний основний об'єкт основних засобiв.
Амортизацiя
Об'єктом амортизацiї є вартiсть необоротного матерiального активу, крiм вартостi
землi i незавершених капiтальних iнвестицiй.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання
об'єкта, який встановлюється технiчними фахiвцями Товариства, при визнаннi цього
об'єкта активом, i не припиняється на перiод проведення капiтального ремонту,
реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.
Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
прирiвнюється нулю.
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається: дати, з якої
актив класифiкують для продажу (або включення в лiквiдацiйну групу, яку
класифiкують як утримувану для продажу) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої
припиняють визнання активу. Амортизацiю не припиняють, коли актив не
використовують або вiн вибуває з активного використання, поки актив не буде
амортизований повнiстю.
Амортизацiя основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв,
бiблiотечних фондiв, капiтальних витрат на розвiдку та оцiнку родовищ, витрат на
розкривнi роботи, витрат на рекультивацiю порушених земель) нараховується
щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання
об'єкта основних засобiв.
Амортизацiя капiтальних витрат на розвiдку та оцiнку родовищ, витрат на розкривнi
роботи, витрат на рекультивацiю порушених земель нараховується iз застосуванням
виробничого методу, згiдно з яким мiсячна сума амортизацiї визначається як добуток
фактичного мiсячного обсягу продукцiї i виробничої ставки амортизацiї. Виробнича
ставка амортизацiї обчислюється дiленням вартостi, яка амортизується, на загальний
обсяг добутої продукцiї, який Товариство очiкує виробити з використанням об'єкта
основних засобiв.

Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з
моменту введення в експлуатацiю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв
нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi,
яка амортизується.
Нарахована амортизацiя включається до складу витрат (собiвартiсть реалiзованої
продукцiї, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати) в залежностi
вiд того, для яких цiлей використовуються об'єкти основних засобiв.
Товариство застосовує мiнiмально допустимi строки амортизацiї до нових об'єктiв
основних засобiв:
Група ОЗ
Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
Будинки, споруди 15-20
Машини та обладнання
5
Транспортнi засоби
5
Iншi основнi засоби
4-12
Облiк знецiнення основних засобiв
На кожну дату складання балансу оцiнюється наявнiсть будь-яких ознак, що вказують
на можливе знецiнення активу. У разi виявлення таких ознак проводиться оцiнка суми
очiкуваного вiдшкодування активу.
При оцiнцi наявностi таких факторiв Товариство розглядає такi внутрiшнi i зовнiшнi
ознаки знецiнення. Цей список не є вичерпним, iншi ознаки знецiнення можуть
iснувати в залежностi вiд специфiки дiяльностi Товариства.
Зовнiшнi ознаки:
o протягом звiтного перiоду часу ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше,
нiж могло очiкуватися;
o протягом звiтного перiоду вiдбулися або в найближчому майбутньому вiдбудуться
iстотнi змiни в технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умовах, в яких
працює Товариство;
o ринковi процентнi ставки або iншi показники, що впливають на прибутковiсть
iнвестицiй, значно зросли, i це зростання, ймовiрно, вплине на збiльшення
процентної ставки, яка використовується для обчислення суми очiкуваного
вiдшкодування активу;
o балансова вартiсть чистих активiв Товариства бiльше, нiж її ринкова
капiталiзацiя;
Внутрiшнi ознаки:
o є докази морального старiння або фiзичного старiння активу;
o iснують плани з припинення або реструктуризацiї дiяльностi, пов'язаної з
використанням цього активу, або лiквiдацiї активу до ранiше визначеної дати;
o внутрiшня звiтнiсть вказує на те, що поточнi або майбутнi результати
використання активу гiрше, нiж передбачалося.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу визнається справедлива вартiсть активу за
вирахуванням витрат на продаж або цiннiсть використання в залежностi вiд того, яка
з цих величин бiльше.
Товариство не повинно, оцiнюючи його очiкуваного вiдшкодування активу,
розраховувати i цiннiсть використання, i чисту вартiсть продажу - досить хоча б
однiєї з них перевищувати балансову, щоб знецiнення заперечувалося.
Що стосується труднощiв у визначеннi справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на продаж через вiдсутнiсть основи для надiйної оцiнки суми, яка може бути
отримана вiд продажу активу в результатi операцiї мiж незалежними, обiзнаними
сторонами, що бажають укласти угоду, сумою очiкуваного вiдшкодування активу може
вважатися цiннiсть використання, певна як дисконтований потiк грошових коштiв,
очiкуваних в результатi використання i подальшого продажу цього активу.
Якщо немає пiдстав вважати, що вартiсть активу в iстотнiй мiрi перевищує його
справедливу вартiсть за вирахуванням витрат на продаж, як очiкуваного
вiдшкодування може бути використана справедлива вартiсть активу за вирахуванням
витрат на продаж.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менше, нiж його балансова вартiсть,
балансова вартiсть повинна бути зменшена до суми очiкуваного вiдшкодування.
Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу
витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв. Сума
вигод вiд вiдновлення корисностi об'єкта основних засобiв вiдображається визнанням
доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобiв.
Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування для окремого активу, то
визначається сума очiкуваного вiдшкодування сума для одиницi, яка генерує грошовi
кошти, куди включається цей актив. Прикладом одиницi, яка генерує грошовi кошти, є
група активiв, яка виробляє продукти, для яких є активний ринок, навiть якщо
частина продукцiї або вона вся використовується для внутрiшнiх потреб.
Одиницi, якi генерують грошовi кошти, залишаються незмiнними вiд одного звiтного
перiоду до iншого.

Якщо активи об'єднанi в одиницi, що генерують грошовi кошти, перевiрка на
знецiнення та розрахунок збитку / прибутку вiд знецiнення активiв проводиться для
одиницi, яка генерує грошовi кошти, в цiлому; метод i послiдовнiсть розрахунку
такi ж, як для окремого активу.
У разi виявлення i визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення по одиницi, яка
генерує грошовi кошти, цi збитки розподiляються на окремi об'єкти активiв в такiй
послiдовностi:
o знижується вартiсть гудвiлу, якщо вiн прив'язаний до даної одиницi, яка генерує
грошовi кошти;
o знижується балансова вартiсть iнших активiв, що належать до даної одиницi, яка
генерує грошовi кошти, пропорцiйно їх балансової вартостi. При цьому балансова
вартiсть кожного з iндивiдуальних активiв не може бути нижче будь-якого з
перерахованих показникiв:
- чистої вартостi реалiзацiї,
- цiнностi використання,
- нуля.
Збиток, що не вiднесений на актив внаслiдок перерахованих обмежень, пропорцiйно
розподiляється мiж усiма iншими активами, якi належать до даної одиницi, яка
генерує грошовi кошти. Якщо вiднесення збитку на дану одиницю, яка генерує грошовi
кошти, також неможливо в силу вищевказаних обмежень, такий збиток вiдноситься
пропорцiйно на всi iншi одиницi, що генерують грошовi кошти.
Припинення визнання
Слiд припиняти визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
"
по вибуттi;
"
коли вiд його експлуатацiї або вибуття не очiкується будь-яких майбутнiх
економiчних вигiд.
Вибуття об'єкта основних засобiв може вiдбуватися рiзними способами (наприклад,
шляхом продажу, укладання угоди про фiнансову оренду або дарування)
Прибутки та збитки, що виникають вiд вибуття або реалiзацiї активу, визначаються
як рiзниця мiж сумою чистих надходжень при продажу та балансовою вартiстю активу i
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.
Якщо Товариство визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на
замiну частини об'єкта, тодi вiн припиняє визнання балансової вартостi замiненої
частини незалежно вiд того, амортизували замiнену частину окремо. Якщо Товариство
не може визначити балансову вартiсть замiненої частини, вiн може використати
витрати на замiну як свiдчення того, якою була собiвартiсть замiненої частини пiд
час її придбання або будiвництва.
Витрати на розвiдку та оцiнку запасiв корисних копалин
Витрати на розвiдку та оцiнку родовищ мiнеральних ресурсiв Товариство визнає
вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 6. При цьому витрати на пiдготовку видобутку i сам
видобуток в даний клас не потрапляють.
Витрати, пов'язанi з розвiдкою та оцiнкою родовищ, Товариство враховує на балансi
як актив. Даний актив розбивається на матерiальну i нематерiальну складову, якi
вiдображаються на вiдповiдних рахунках необоротних активiв.
Вартiсть нематерiальної частини такого активу включає в себе витрати на отримання
лiцензiй або дозволiв на розвiдку родовища.
Вартiсть матерiальної частини складається з:
"
топографiчних, геологiчних, геохiмiчних i геофiзичних дослiджень;
"
оцiнки технiчних можливостей та економiчної доцiльностi розробки родовища;
"
бурiння розвiдувальних свердловин, риття котлованiв i т. п.
Формування активу починається з моменту отримання дозволу на розвiдку родовища i
закiнчується, як тiльки починається промислова розробка родовища. Всi витрати, якi
були понесенi до отримання дозволу, вiдносяться на витрати перiоду.
Пiсля первiсного визнання в якостi активу його матерiальна i нематерiальна частини
враховуються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецiнення.
З моменту введення родовища в експлуатацiю, сформований актив амортизується
виробничим методом.
Сформований актив щорiчно перевiряється на предмет знецiнення. Якщо розвiдка не
дала результату або iснує ймовiрнiсть того, що понесенi витрати не призведуть до
отримання доходу з якої-небудь iншої причини, то актив частково або повнiстю
списують до витрат.
Можливими ознаками знецiнення розроблених i оцiнених мiнеральних ресурсiв є:
"
закiнчення права (лiцензiї) на розвiдку родовища, i вiдсутнiсть очiкування
його продовження;
"
iстотнi витрати на подальшу розвiдку та оцiнку мiнеральних ресурсiв в
певному мiсцi або не передбаченi бюджетом або не плануються;
"
нерентабельнiсть виявленого родовища мiнеральних ресурсiв i припинення його
подальшої розробки;
"
вiдсутнiсть очiкування того, що балансова вартiсть окупиться за рахунок
розробки родовища в майбутньому.

У разi виявлення будь-якого такого ознаку, Товариство визначає суму очiкуваного
вiдшкодування активу подiбно з методикою облiку знецiнення основних засобiв,
описаної в п. "Облiк знецiнення основних засобiв" цього роздiлу.
Витрати на розкривнi роботи
Витрати на розкривнi роботи визнаються Товариством як необоротний актив
(вiдповiдно до iнтерпретацiєю МСФЗ 20) при виконаннi наступних умов:
- в результатi проведення розкривних робiт Товариство отримує вигоду у виглядi
полiпшеного доступу до покладiв;
- є можливiсть iдентифiкувати компонент покладiв корисних копалин, до якого
покращився доступ;
- витрати на розкривнi роботи можна достовiрно оцiнити.
Актив класифiкується Товариством як необоротний матерiальний актив.
При первiсному визнаннi Товариство враховує актив розкривних робiт за
собiвартiстю, яка складається з прямих витрат, безпосередньо понесених при
виконаннi розкривних робiт (послуги пiдрядника, дизпаливо, заробiтна плата,
податки та iн.), та iнших непрямих витрат, пов'язаних з виконанням розкривних
робiт (змiст i поточнi ремонти основних засобiв, амортизацiя та iн.).
Надалi актив розкривних робiт враховується за собiвартiстю за вирахуванням
амортизацiї. Актив розкривних робiт в бухгалтерському облiку амортизується
виробничим методом. Сума амортизацiї визначається як добуток обсягiв видобутку в
тонах, коефiцiєнтiв розкриву по дiлянках i вартостi 1 м.куб. Вартiсть 1 м. куб.
розраховується за методом середньозваженої собiвартостi.
Витрати на рекультивацiю порушених земель
Визнання резерву витрат на рекультивацiю порушених земель вiдбувається за рахунок
створення (первiсне визнання) i збiльшення (в момент нових порушень земель)
необоротного активу.
В облiку створюється необоротний актив, сума якого еквiвалента розмiру
забезпечення.
Вартiсть активу - сума витрат на рекультивацiю порушених земель, визнається в
повному обсязi на основi дисконтування з використанням ринкової ставки вiдсотка.
Визнана сума являє собою поточну вартiсть оцiнених майбутнiх витрат, визначених
вiдповiдно до вимог законодавства на основi об'рунтованих оцiнок i наявних
iсторичних даних.
Згодом актив витрат на рекультивацiю порушених земель амортизується методом
одиниць виробництва.
Будь-яка змiна поточної вартостi оцiнених витрат враховується як коригування суми
забезпечення i вартостi необоротного активу.
Змiни в оцiнцi iснуючого зобов'язання з рекультивацiї родовищ i вiдвалiв i,
вiдповiдно, вартостi активу обумовленi:
o змiнами передбачуваних термiнiв;
o змiнами величини вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, якi необхiднi
для погашення такого зобов'язання;
o змiнами ставки дисконту.
Змiни в зобов'язаннi додаються або вiднiмаються вiд собiвартостi активу i / або
собiвартостi реалiзованої продукцiї в поточному перiодi. Якщо зменшення суми
зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, таке перевищення вiдображається
як прибуток або збиток у поточному перiодi.
Якщо таке коригування призводить до збiльшення собiвартостi активу, суб'єкт
господарювання повинен сприймати це як ознака того, що нова балансова вартiсть
активу може виявитися не повнiстю очiкуваного вiдшкодування. При виявленнi такої
ознаки Товариство тестує актив на предмет знецiнення за методикою облiку
знецiнення основних засобiв, описаної в п. "Облiк знецiнення основних засобiв"
цього роздiлу.
Скоригована амортизована вартiсть активу потiм амортизується протягом строку його
корисної служби.
3.8. Оренда
Для облiку та розкриття iнформацiї щодо оренди використовуються положення МСФЗ 16
"Оренда".
Пiдприємство є як орендарем так i орендодавцем.
У момент укладення договору пiдприємство визначає, чи є договiр в цiлому або його
окремi компоненти договором оренди. Договiр в цiлому або його окремi компоненти є
договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати
використання iдентифiкованого активу (базового активу) протягом певного перiоду
часу в обмiн на компенсацiю.
Для того, щоб угода мiстила оренду, необхiдно, щоб одночасно виконувалися наступнi
три умови:
(1) В договорi є iдентифiкований актив
(2) Договiр передає пiдприємству право отримувати в основному всi економiчнi
вигоди вiд використання активу протягом перiоду використання
(3) Договiр передає пiдприємству право керувати використанням активу

Умова (3) виконується тiльки якщо виконується одна з наступних умов:
o пiдприємство має право керувати, як i з якою метою використовується актив
протягом всього перiоду використання,
o пiдприємство має право експлуатувати актив протягом усього перiоду
користування, при цьому постачальник не має права замiнювати об'єкт,
o пiдприємство спроектувало актив таким чином, що заздалегiдь визначило, як i з
якою метою використовується актив протягом всього перiоду використання.
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передбачає передачу практично всiх
ризикiв i винагород, пов'язаних з володiнням активом. Якщо ж такої передачi не
вiдбувається, то оренда класифiкується як операцiйна.
У випадках, коли пiдприємство виступає орендарем, воно використовує один з
наступних пiдходiв для вiдображення орендних операцiй:
o спрощений пiдхiд;
o звичайний пiдхiд.
Спрощений пiдхiд застосовується для наступних операцiй оренди:
o короткострокової оренди (строком менше 12 мiсяцiв, не мiстить право придбання
активу), для активiв, якi не передаються в суборенду;
o оренди базового активу з низькою вартiстю.
При використаннi спрощеного пiдходу пiдприємство вiдображає оренднi платежi у
витратах протягом термiну оренди на прямолiнiйнiй основi або на iнший
систематичнiй основi, якщо вона краще вiдображає отримання вигод вiд оренди.
Пiдприємство застосовує спрощений пiдхiд до всiх договорiв короткострокової
оренди, базовi активи за якими не передаються в суборенду.
В iнших випадках пiдприємство використовує звичайний пiдхiд. При цьому на дату
початку оренди пiдприємство визнає актив у формi права користування та
зобов'язання по орендi.
На дату початку пiдприємство оцiнює актив у формi права користування за
собiвартiстю.
Якщо пiдприємство виступає орендодавцем, переданi їм в операцiйну оренду
необоротнi активи враховуються на його балансi.
Договiр оренди та акт прийому-передачi пiдтверджують здiйснення операцiї з
операцiйної оренди.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi
ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням базовим активом. Оренда
класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики
та винагороди, пов'язаних з володiнням базовим активом.
Товариство використало модифiкований ретроспективний пiдхiд для переходу на МСФЗ
16 з датою першого застосування 1 сiчня 2019 року. За цим методом стандарт
застосовується ретроспективно з визнанням кумулятивного наслiдку першого
застосування цього стандарту, визнаним на дату першого застосування.
Товариство застосовує практичний прийом, який на дату першого застосування
дозволяє застосовувати стандарт лише до договорiв, що ранiше були визначенi як
оренда згiдно з МСБО 17 та КТМФЗ 4.
Товариство використовує виключення щодо короткострокової оренди (тобто тих
договорiв оренди, за якими строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше вiд дати
початку оренди та якi не мiстять можливiсть її продовження), та оренди, за якою
базовий актив є малоцiнним з вартiстю нижче 150 тисяч гривень. Оренднi платежi,
пов'язанi iз такою орендою, визнаються у звiтi про сукупний дохiд як витрати на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Товариство не застосовує МСФЗ 16 вiдносно зобов'язань з оренди землi, необоротних
активiв гiрничодобувного призначення (у тому числi до оренди активiв з правом
використання в суборенду), якi використовуються для добування флюсового вапняку,
оскiльки вони є орендними угодами на розвiдування та використання корисних
копалин.
Пiдприємство визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
3.9.

Фiнансовi iнструменти

Визнання, первiсна оцiнка та припинення визнання
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про
фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли вона стає стороною договiрних домовленостей
щодо цього iнструмента.
Види фiнансових iнструментiв:
Фiнансовi активи:
1. Торговельна дебiторська заборгованiсть, в т. ч. за комiсiйними договорами;
2. Позики виданi;
3. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою допомогою виданої;
4. Дебiторська заборгованiсть за проданi основнi засоби, нематерiальнi активи,
iншi необоротнi активи;
5. Дебiторська заборгованiсть за об'єкти, переданi в фiнансову оренду;

6. Дебiторська заборгованiсть за проданi (ранiше викупленi) власнi акцiї;
7. Дебiторська заборгованiсть за нарахованими дивiдендами;
8. Розрахунки зi страховими компанiями з вiдшкодування завданих збиткiв;
9. Депозити термiном бiльше 3-х мiсяцiв;
10. Кошти, обмеженi в використаннi;
11. Iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи);
12. Цiннi папери, придбанi i отриманi (акцiї, облiгацiї, депозитнi сертифiкати
термiном погашення бiльше 3-х мiсяцiв, векселi);
13. Аванси, виданi за акцiї, облiгацiї, векселi, депозитнi сертифiкати, iншi
фiнансовi iнструменти;
14. Грошовi кошти та їх еквiваленти i т.д.
Фiнансовi зобов'язання:
1. Торговельна кредиторська заборгованiсть, в т.ч. за комiсiйними договорами;
2. Кредиторська заборгованiсть за придбанi акцiї, векселi, облiгацiї, депозитнi
сертифiкати, iншi фiнансовi iнструменти;
3. Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби, нематерiальнi активи,
iншi необоротнi активи;
4. Кредиторська заборгованiсть за викупленi власнi акцiї;
5. Кредиторська заборгованiсть за об'єкти, отриманi у фiнансову оренду;
6. Векселi виданi;
7. Кредиторська заборгованiсть за нарахованими дивiдендами;
8. Iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання);
9. Кредити отриманi (банкiвськi та небанкiвськi);
10. Аванси, отриманi за акцiї, облiгацiї, векселi, депозитнi сертифiкати, iншi
фiнансовi iнструменти;
11. Облiгацiї випущенi
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, в залежностi вiд термiну їх погашення,
на кожну дату балансу подiляються на:
"
Поточнi (термiном погашення до 12-ти мiсяцiв з дати балансу, або термiном
погашення бiльше 12-ти мiсяцiв, якщо у ключового управлiнського персоналу
пiдприємства є намiр погасити їх протягом перiоду до 12-ти мiсяцiв);
"
Довгостроковi (термiном погашення бiльше 12-ти мiсяцiв з дати балансу).
Також, видiляють наступнi групи фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi
визначають, яким методом необхiдно враховувати, визнавати i оцiнювати фiнансовi
активи i зобов'язання:
Фiнансовi активи подiляються на такi групи:
"
за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як звiтi про фiнансовi
результати;
"
утримуванi до погашення;
"
кредити i дебiторська заборгованiсть;
"
наявнi для продажу.
1-ша група: Фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням її змiн в звiтi про фiнансовi результати, пiдроздiляються на:
1. фiнансовi iнструменти, придбанi з метою продажу;
2. будь-якi фiнансовi активи, вiдповiдно до рiшення, прийнятого ключовим
управлiнським персоналом, за винятком пайових iнструментiв, якi не мають
котирування на активному ринку, i справедливу вартiсть яких не може бути
достовiрно оцiнена.
2-а група: Фiнансовi iнструменти, утримуванi до погашення - це фiнансовi активи:
"
якi мають фiксовану або визначену дату погашення i суми платежiв;
"
щодо яких Товариство має намiр i можливiсть утримувати цi фiнансовi активи
до дати їх погашення.
Товариство не класифiкує фiнансовi iнструменти як iнструменти, що утримуються до
погашення, якщо протягом поточного фiнансового року або двох попереднiх вона
продала або рекласифiкувати значну кiлькiсть (щодо загальної кiлькостi фiнансових
iнструментiв до погашення) цих iнструментiв до настання дати погашення, якщо
тiльки це не було пов'язано з:
"
наближається перiодом погашення (менше 3 мiсяцiв);
"
продажем пiсля отримання в значнiй мiрi всiєї суми основного боргу за
фiнансовим iнструментом, вiдповiдно до графiка платежiв;
"
продажем в зв'язку з випадками, непiдконтрольними Товариству (форс-мажор).
3-а група: Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з
фiксованими або обумовленими виплатами, що не котируються на активному ринку.
4-а група: Фiнансовi активи, наявнi для продажу - це фiнансовi активи, визначенi
ключовим управлiнським персоналом як такi, а також активи, не класифiкованi як:
"
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням її змiн в
звiтi про фiнансовi результати;
"
кредити i дебiторська заборгованiсть;
"
фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
Визнання фiнансових активiв i зобов'язань

Товариство визнає фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання в своїй звiтностi
тiльки тодi, коли воно є учасником договору щодо покупки (виникнення) таких
фiнансових iнструментiв. Без наявностi юридично дiйсного договору та iнших
пiдтвердних документiв (наприклад, акт прийому / передачi), визнання фiнансових
iнструментiв не допускається.
Визнання дебiторської та кредиторської заборгованостi
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто
результати угод та iнших подiй визнаються при їх настаннi i враховуються в тому
звiтному перiодi, а також вiдображаються в управлiнськiй фiнансової звiтностi тих
перiодiв, в яких вони вiдбулися.
Торговельна дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) визнається в
момент передачi ризикiв i вигiд, пов'язаних з володiнням продукцiї (товарами),
покупцевi. Для всiх операцiй момент передачi ризикiв i вигiд визначається базовими
умовами поставки вiдповiдно до умов договору на реалiзацiю продукцiї (товарiв,
робiт, послуг).
Визнання позик i кредитiв отриманих
Всi довгостроковi i короткостроковi позики визнаються в тому звiтному перiодi, в
якому вони були отриманi.
Первiсна оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань
При первiсному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює його за справедливою вартiстю. При первiсному визнаннi фiнансових
активiв/зобов'язань, якi не є активами/зобов'язаннями, що враховуються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв її змiни в звiтi про фiнансовi
результати, Товариство включає в їх вартiсть також витрати по угодi, прямо
пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання.
Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за
справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiю, є: цiннi папери
(облiгацiї, векселi, акцiї), що облiковуються за справедливою вартiстю з
вiдображенням результатiв її змiни в звiтi про фiнансовi результати.
Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю є: цiннi папери (облiгацiї,
векселi), утримуванi до погашення, позики, виданi i дебiторська заборгованiсть,
облiгацiї випущенi i не обертаються на активному ринку, кредити отриманi.
Коли iснує активний ринок для фiнансового iнструмента (а саме, котирування
фiнансового iнструменту визначена i вiдома всiм учасникам ринку), тодi справедлива
вартiсть цього фiнансового iнструменту визначається на пiдставi цiєї котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, тодi Товариство оцiнює
справедливу вартiсть з використанням таких методiв:
"
аналiзу операцiй з таким самим iнструментом, проведених в недавньому часi
мiж незалежними сторонами;
"
поточної справедливої вартостi подiбних фiнансових iнструментiв;
"
дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
Справедлива вартiсть облiгацiй виданих (отриманих), щодо яких iснує активний
ринок, прирiвнюється до їх котирування або ринковою цiною. Якщо активний ринок
вiдсутнiй, справедлива вартiсть облiгацiй виданих (отриманих) розраховується за
методом дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
При вiдсутностi активного ринку для пайових iнструментiв (акцiй), оцiнити їх
справедливу вартiсть можна з використанням таких методiв:
"
прибутковий метод;
"
метод чистих активiв.
Зменшення корисностi
Визнання i оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Очiкуванi кредитнi збитки - це зважена по ймовiрностi оцiнка кредитних збиткiв.
Кредитнi збитки оцiнюються як поточна вартiсть всiх недоотриманих сум грошових
коштiв.
Товариство визнає станом на кiнець кожного кварталу змiну розмiру очiкуваних
кредитних збиткiв за весь термiн дiї в прибутку або збитках i вiдображає в iнших
операцiйних доходах (витратах).
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом способом,
який вiдображає об'рунтовано необхiдну i пiдтверджувану iнформацiю про минулi
подiї, поточнi умови i прогнози майбутнiх економiчних умов, яка може бути отримана
без надмiрних витрат або зусиль станом на звiтну дату.
Товариство застосовує для оцiнки збиткiв спрощений пiдхiд - оцiнює станом на
кiнець кожного кварталу резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним
кредитних збитках за весь термiн дiї, для:
- торговельної дебiторської заборгованостi;
- дебiторської заборгованостi за проданi основнi засоби,
нематерiальнi активи, iншi необоротнi
активи;
- дебiторської заборгованостi за об'єкти, переданi в фiнансову
оренду;

- iншої дебiторської заборгованостi .
Товариство використовує рiзнi коефiцiєнти кредитного ризику для аналiзу очiкуваних
кредитних збиткiв, якi є фiнансовими активами вiд пов'язаних сторiн i iнших
клiєнтiв.
Для пов'язаних сторiн розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв здiйснюється на
основi внутрiшньо оцiнених кредитних ризикiв, аналiзу змiн у прогнозних оцiнках, i
на цiй основi переглядаються коефiцiєнти кредитного ризику.
Для iнших клiєнтiв Товариство розраховує очiкуванi кредитнi збитки, групуючи
клiєнтiв по країнi розташування, при цьому застосовує показник ризику країни.
При нарахуваннi оцiночного резерву керiвництвом використовується також додаткова
iнформацiя, яка пiддається аналiзу.
Станом на кiнець кожного звiтного кварталу дату Товариство оцiнює, випробував чи
кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного
визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних
кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання
зобов'язань) протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту. Товариство
вважає фiнансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовiрно, що дебiтор може
оплатити свої кредитнi зобов'язання перед Товариством в повному обсязi.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в балансi за вирахуванням резерву на
очiкуванi кредитнi збитки.
Коли дебiторська заборгованiсть стає безповоротною, вона списується за рахунок
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Повернення ранiше списаних сум
кредитується з рахунками доходiв.
Вибуття фiнансових активiв i зобов'язань
Фiнансовi активи
Товариство повинно припинити визнання фiнансового активу в тому випадку, коли воно
втрачає контроль над правами вимоги за договором, що є базою для визнання такого
фiнансового активу.
Товариство втрачає такий контроль в разi:
"
використання прав вимоги щодо вигiд, передбачених договором;
"
закiнчення термiну договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по
фiнансовому активу;
"
вiдмови пiдприємства вiд цих прав.
Списання дебiторської заборгованостi
Визнання боргу безнадiйним вiдбувається на пiдставi наступних документiв:
"
рiшення суду;
"
даних iнвентаризацiї та розпорядження ключового управлiнського персоналу
Товариства про списання боргу;
"
iнших документiв, що свiдчать про неплатоспроможнiсть боржника.
Фiнансовi зобов'язання
Товариство має списувати фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового
зобов'язання) з балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли
вказане в договорi зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився
i вiдновленню не пiдлягає.
Обмiн борговими iнструментами з iстотно вiдмiнними умовами, який вiдбувається мiж
позичальником i кредитором, повинен враховуватися як погашення первiсного
фiнансового зобов'язання, i визнання нового фiнансового зобов'язання. Точно так же
суттєва змiна умов iснуючого фiнансового зобов'язання (незалежно вiд того, чи
пов'язано це з фiнансовими труднощами боржника чи нi) слiд розглядати як погашення
первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.
Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), погашеного або переданого iншiй сторонi, i сплаченою компенсацiєю,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, слiд
вiдносити на рахунок прибуткiв i збиткiв.
Якщо Товариство здiйснює зворотну купiвлю частини фiнансового зобов'язання,
Товариство повинно розподiлити попередню балансову вартiсть фiнансового
зобов'язання мiж частиною, визнання якої продовжується, та частиною, визнання якої
припинено, виходячи з вiдносних значень справедливої вартостi цих частин на дату
зворотної купiвлi. Рiзниця мiж (а) балансовою вартiстю, розподiленою на частину,
визнання якої припинено, i (б) сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi
негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, вiдповiдно до частини, визнання якої
припинено, слiд вiдносити на рахунок прибуткiв i збиткiв.
Списання кредиторської заборгованостi
Прострочена кредиторська заборгованiсть включається до доходiв звiтного перiоду.
Погашення позик отриманих
Погашення основної суми боргу по позицi здiйснюється тiльки пiсля нарахування
вiдсоткiв, списання дисконту i додаткових витрат.
У разi часткового погашення позики, розмiр дисконту i додаткових витрат, що
пiдлягають списанню, визначається пропорцiйно основнiй сумi боргу.
3.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках (на поточних рахунках та
депозити з можливостю дострокового вилучення коштiв з депозитних рахункiв),
готiвковi кошти в касах, грошовi кошти в дорозi, грошовi документи та еквiваленти
грошових коштiв, що не обмеженi у використаннi.
Вiдповiдно до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" грошовi кошти та їх
еквiваленти оцiнюються за ринковим методом оцiнки, а саме справедливою вартiстю,
що дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової
адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв.
3.11.

Запаси

Облiк запасiв на Товариствi ведеться вiдповiдно до МСФЗ 2 "Запаси"
Класифiкацiя
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування.
Для цiлей бухгалтерського облiку запаси включають:
o
Сировина i матерiали;
o
Готова продукцiя;
o
Напiвфабрикати;
o
Товари для перепродажу;
o
МБП.
Визнання запасiв
Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, i їх вартiсть може
бути достовiрно визначена.
Не визнаються в балансi виробничими запасами сировина i матерiали, отриманi для
переробки в якостi давальницької сировини. Товари, отриманi на умовах комiсiї,
також не визнаються товарними запасами.
Матерiали, переданi третiй сторонi в якостi давальницької сировини, i товари,
переданi на умовах комiсiї, включаються до складу запасiв.
Мiсцезнаходження запасiв на дату складання звiтностi не є визначальним фактором
при визнаннi запасiв i вiднесення їх до активiв.
Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (з) склад (а) запасiв
є момент передачi ризикiв i вигiд, пов'язаних з правом власностi на запаси. Момент
передачi ризикiв i вигiд визначається базовими умовами поставки вiдповiдно до
Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".
Оцiнка запасiв
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яка може бути отримана вiд продажу активу (за
вирахуванням витрат на продаж i витрат на приведення об'єкта до продажного стану)
в процесi нормального ведення господарської дiяльностi.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їхнього справжнього
знаходження i стану.
У собiвартiсть придбання запасiв включаються такi витрати:
o суми, якi оплачуються вiдповiдно до договору постачальнику, за вирахуванням
непрямих податкiв;
o суми митних зборiв при ввезеннi;
o суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються
Товариству;
o транспортно-заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв
(фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма
видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати на страхування
ризикiв транспортування запасiв;
o iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх
до стану, придатного для використання в запланованих цiлях.
Торговi та iншi знижки вираховуються при визначеннi собiвартостi придбаних
запасiв.
У вартiсть придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових
дослiджень, з пошуку i вiдбору постачальника, на залучення консультантiв i т.п.,
вони вiдносяться на адмiнiстративнi або збутовi витрати.
Якщо Товариство купує запаси на умовах вiдстрочки оплати i договiр фактично
мiстить елемент фiнансування, цей елемент, наприклад, рiзниця мiж цiною закупiвлi
на умовах звичайного торгового кредиту та сплаченою сумою, визнається як витрата
за вiдсотками протягом перiоду фiнансування.

Оцiнка вибуття запасiв
Товариство при вибуттi запасiв використовує такi методи оцiнки:
"
метод середньозваженої вартостi - для полуфабрикатiв i готової продукцiї
основного виробництва;
"
метод iдентифiкованої вартостi - для iнших видiв запасiв.
При використаннi середньозваженого методу вартiсть одиницi запасiв визначається як
середньозважена вiд вартостi аналогiчних взаємозамiнних запасiв на початок перiоду
i вартостi придбання або виробництва цих запасiв протягом перiоду.
Метод iдентифiкованої вартостi передбачає списання запасiв по реальнiй вартостi
кожної одиницi, визначеної згiдно з пунктом 6.3 Облiкової полiтики.
Товариство використовує один i той же метод оцiнки для всiх одиниць запасiв, якi
мають однакове призначення та однаковi умови використання.
Пiсля продажу запасiв сума, за якою вони були врахованi, в обов'язковому порядку
повинна бути визнана як витрати в тому перiодi, коли визнається вiдповiдна виручка
вiд їх реалiзацiї.
Облiк знецiнення запасiв
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси
зменшилася в зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або
внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися
невiдшкодовуваною, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на
здiйснення продажу.
Для вiдображення об'єктивної оцiнки вартостi запасiв на дату складання фiнансової
звiтностi проводиться аналiз запасiв на виявлення ознак знецiнення i
розраховується сума резерву знецiнення запасiв.
До найбiльшої групи ризику належать запаси, що лежать на складi (в цеху) без руху
протягом звiтного року. Знецiнення проводиться по кожному номенклатурному номеру.
У ситуацiї, коли запаси вiдносяться до одного i того ж асортименту виробiв, що
мають одне i теж призначення, i якi практично не можуть бути оцiненi окремо вiд
iнших статей, можливе проведення знецiнення по згрупованих статей.
У разi якщо обставини, що викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не
iснують, запаси дооцiнюють, але не вище колишньої собiвартостi.
Величина часткового списання вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї та всi
втрати запасiв повиннi визнаватися як витрати в перiод здiйснення списання або
виникнення втрат.
Будь-яка сума вiдновлення списаної вартостi запасiв, викликаного збiльшенням
чистої вартостi реалiзацiї, повинна визнаватися як зменшення величини запасiв,
визнаної як витрати, в перiод вiдновлення вартостi.
3.12. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства складається з:
"
Зареєстрованого (статутного) капiталу;
"
Капiтал у дооцiнках;
"
Резервного капiталу;
"
Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
3.13. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
Первiсне визнання та подальша оцiнка.
Забезпечення визнається тодi i тiльки тодi, коли:
"
Товариство має поточне зобов'язання в результатi минулих подiй;
"
iснує ймовiрнiсть (тобто швидше можливо, нiж нi), що погашення зобов'язання
спричинить зменшення ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi висновки;
"
оцiнка суми зобов'язання може бути розрахунково визначена.
Якщо вищевказанi умови не виконуються, то забезпечення не створюється. Не
створюється забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi Товариства.
Сума забезпечення визначається, за облiковою оцiнкою, ресурсiв (за вирахуванням
очiкуваного вiдшкодування), необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на
дату балансу.
При оцiнцi забезпечень Товариство дисконтує забезпечення термiном бiльш нiж 12
мiсяцiв iз застосуванням ставки дисконтування, яка вiдображає ринковi оцiнки
вартостi грошей у часi та ризикiв, притаманних зобов'язанню. При дисконтуваннi,
збiльшення забезпечення з плином часу визнається як процентнi витрати.
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких
воно було створено.
Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, в разi потреби,
коригується (збiльшується або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття
активiв для погашення майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає
сторнуванню.
Нарахування забезпечення вiдображається як збiльшення зобов'язання по забезпеченню
з одночасним визнанням витрат.

На Товариствi iснують такi види забезпечень (резервiв):
"
Забезпечення виплат вiдпусток;
"
Додаткове пенсiйне забезпечення i забезпечення виплат за колективним
договором;
"
Забезпечення витрат на вiдновлення порушених земель.
Забезпечення виплат вiдпусток
Сума забезпечення виплат вiдпусток визначається щомiсячно як добуток середньо
денної заробiтної плати працiвника, обчисленої за останнi 12 мiсяцiв, на к-ть
невикористаних днiв вiдпустки. У розрахунок невикористаних днiв вiдпустки входять
невикористанi днi основної вiдпустки, додаткової вiдпустки - за особливий характер
роботи, за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, а також додатковi
вiдпустки по догляду за дiтьми.
Кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки зменшується на кiлькiсть авансованої
вiдпустки в разi, якщо чергова вiдпустка частково надана в рахунок майбутнього
(невiдпрацьованого) перiоду.
Додаткове пенсiйне забезпечення i забезпечення виплат за колективним договором.
Для покриття витрат на виплату пiльгових пенсiй створюється додаткове пенсiйне
забезпечення. Для покриття витрат на виплату одноразових допомог по закiнченнi
трудової дiяльностi, деяких довгострокових виплат, передбачених колективним
договором, створюється забезпечення виплат за колективним договором. Зобов'язання
та активи, пов'язанi з цими виплатами, враховуються за програмою з визначеною
виплатою.
Програми з визначеними виплатами - це програми виплат по закiнченнi трудової
дiяльностi та iнших довгострокових виплат, в рамках яких у Товариства виникають
зобов'язання по виплатах в майбутньому.
В рамках програми з визначеними виплатами:
"
Товариство зобов'язується виплачувати обумовленi виплати нинiшнiм i колишнiм
працiвникам;
"
актуарнi та iнвестицiйнi ризики несе Товариство.
Облiк Товариством програми з визначеними виплатами включає такi кроки:
1) проводиться достовiрна оцiнка суми виплат, належних працiвникам у поточному i
майбутнiх перiодах;
2) визначається теперiшня вартiсть зобов'язань за програмами з визначеними
виплатами та вартiсть поточних послуг;
3) визначається справедлива вартiсть активiв програми;
4) визначається загальна сума актуарних прибуткiв та збиткiв i сума тих актуарних
прибуткiв та збиткiв, якi повиннi бути визнанi;
5) при введеннi в дiю або змiнi програми, визначається вартiсть минулих послуг;
6) при секвестрi або виконаннi зобов'язань за програмою, визначається пiдсумковий
прибуток або збиток.
Величина, яка визнається Товариством зобов'язанням за програмами з визначеними
виплатами, вiдбивається як "Додаткове пенсiйне забезпечення" або "Забезпечення
виплат за колективним договором" i являє собою:
1. поточну вартiсть зобов'язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну
дату;
плюс мiнус)
2. будь-якi невизнанi актуарнi прибутки / збитки;
мiнус
3. кожна накопичена невизнана вартiсть минулих послуг;
мiнус
4. справедлива вартiсть (на звiтну дату) активiв програми (якщо вони є), якi
безпосередньо призначенi для виконання зобов'язань.
Товариство визначає дисконтовану вартiсть зобов'язання та справедливу вартiсть
будь-якого активу плану регулярно для того, щоб величини, визнанi у фiнансових
звiтах, не вiдрiзнялися iстотно вiд сум, визначених на звiтну дату балансу.
Товариство визнає чисту сумарну величину наведених нижче статей в якостi:
"
вартостi поточних послуг - збiльшення теперiшньої вартостi зобов'язань за
програмами з визначеними виплатами, обумовлене наданням працiвниками послуг
протягом поточного звiтного перiоду;
"
процентних витрат - прирiст поточної вартостi зобов'язання за звiтний
перiод, обумовлений наближенням термiну виплати винагород на один перiод;
"
передбачуваного доходу на будь-якi активи плану i на будь-якi права на
вiдшкодування коштiв;
"
актуарного прибутку i збиткiв - результат вiдмiнностей мiж актуарними
припущеннями i тим, що фактично вiдбулося, а також результат змiн актуарних
припущень;
"
вартостi минулих послуг - збiльшення теперiшньої вартостi зобов'язання за
програмою з визначеними виплатами, в результатi надання послуг працiвниками
протягом минулих звiтних перiодiв;
"
результатiв будь-яких секвестрiв i остаточних розрахункiв за програмою.
Забезпечення витрат на вiдновлення порушених земель

Забезпечення витрат на вiдновлення порушених земель, тобто сума витрат на
рекультивацiю порушених земель, визнається в повному обсязi на основi
дисконтування з використанням ринкової ставки вiдсотка. Визнана сума являє собою
поточну вартiсть оцiнених майбутнiх витрат, визначених вiдповiдно до вимог
законодавства на основi об'рунтованих оцiнок i наявних iсторичних даних.
Нарахування суми дисконту, що представляє собою вартiсть по кожному перiоду,
включається до витрат за вiдсотками.
Первiсне визнання резерву на рекультивацiю вiдбувається за рахунок нерозподiленого
прибутку (НРП), якщо на порушених землях добича вже вiдбулась, i за рахунок
необоротного активу, якщо на порушених землях добича буде вiдбуватися в
майбутньому.
В облiку створюється вiдповiдний довгостроковий (необоротний) актив, який
амортизується методом одиниць виробництва.
Забезпечення повинно використовуватися тiльки щодо тих витрат, щодо яких воно
спочатку визнавалося.
Змiни в оцiнцi iснуючого зобов'язання по рекультивацiї родовищ i вiдвалiв
обумовленi:
"
змiнами передбачуваних термiнiв;
"
змiнами величини вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi висновки, якi
необхiднi для погашення такого зобов'язання;
"
змiнами ставки дисконту.
Змiни в зобов'язаннi додаються або вiднiмаються в поточному перiодi вiд
собiвартостi активу та/або собiвартостi реалiзованої продукцiї. Якщо зменшення
суми зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, таке перевищення
вiдображається як прибуток або збиток у поточному перiодi.
Якщо таке коригування призводить до збiльшення собiвартостi активу, суб'єкт
господарювання повинен сприймати це як ознака того, що нова балансова вартiсть
активу може виявитися не повнiстю вiдшкодовуваною. При виявленнi такої ознаки
Товариство тестує актив на предмет знецiнення.
Скоригована амортизована вартiсть активу потiм амортизується протягом строку його
корисної служби. Таким чином, коли вiдповiдний актив досягає кiнця термiну своєї
корисної служби, всi наступнi змiни зобов'язання визнаються в прибутку чи збитку
по мiрi їх виникнення.
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв
коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття
ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Умовнi активи
Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших
неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження економiчних вигiд до суб'єкта
господарювання.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може спричинити
визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте коли з'являється
цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним
активом i його визнання є належним, а надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.14. Визнання доходiв та витрат
Визнання та оцiнку доходу Товариство здiйснює вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд
вiд договорiв з клiєнтами".
Дохiд для цiлей даного роздiлу визначено як збiльшення економiчних вигiд протягом
облiкового перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв або
зменшення зобов'язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв,
пов'язаних з внесками учасникiв власного капiталу. Дохiд включає як дохiд вiд
звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй. Дохiд вiд звичайної
дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Згiдно з МСФЗ 15, доходи вiд реалiзацiї визнаються для вiдображення передачi
обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає суму компенсацiї, на
яку пiдприємство, як передбачається, матиме право в обмiн за цi товари та послуги.
Пiдприємство використовує п'яти етапну модель для визнання доходiв:
1. виявлення договору з клiєнтом;
2. виявлення зобов'язань щодо виконання у договорi;
3. визначення цiни операцiї;
4. розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання у договорах;
5. визнання доходiв вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) пiдприємство
задовольняє зобов'язання щодо виконання.
Пiдприємство визнає доходи вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) задоволене
виконання зобов'язань, тобто коли контроль над товарами або послугами, який
супроводжує виконання конкретних зобов'язань, був переданий покупцю.

Визнання i класифiкацiя доходiв
Товариство визнає дохiд внаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам в
сумi компенсацiї, яку Товариство очiкує отримати в обмiн на цi товари або послуги.
Товариство розглядає умови договору i всi доречнi факти та обставини.
Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб:
"
сума податку на додану вартiсть, акцизiв, iнших податкiв i обов'язкових
платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету i позабюджетнi фонди;
"
сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним
договором на користь комiтента, принципала тощо;
"
сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
"
сума завдатку пiд заставу, в погашення позики та iн., Якщо це передбачено
вiдповiдним договором;
"
надходження, що належать iншим особам;
"
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв.
Визнання доходу вiд реалiзацiї активiв
Дохiд вiд продажу активiв повинен визнаватися в разi задоволення всiх
перерахованих нижче умов:
"
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з
власнiстю на актив;
"
Товариство бiльше не братиме участi в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай
асоцiюється з правом власностi, i не контролює проданi активи;
"
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
"
ймовiрно, що на Товариство надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з
операцiєю;
"
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна
достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних
вигiд, пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до
отримання компенсацiї або до усунення невизначеностi.
Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю (товарами, роботами,
послугами та iншими активами), якi є подiбними за призначенням та мають однакову
справедливу вартiсть.
Визнання доходу вiд реалiзацiї послуг
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зi ступеня
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно
оцiнений результат такої операцiї.
Результат операцiї з надання послуг може бути достовiрно визначений при наявностi
всiх наведених нижче умов:
"
можливiсть достовiрної оцiнки суми доходу;
"
ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд надання послуг;
"
можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi наданих послуг на дату
балансу;
"
можливiсть достовiрної оцiнки витрат, здiйснених при наданнi послуг i
необхiдних для їх завершення.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiй з отримання послуг проводиться:
"
шляхом вивчення виконаної роботи;
"
визначенням частки послуг, наданих на певну дату, до загального обсягу
послуг, якi повиннi бути наданi;
"
визначенням частки витрат, якi несе Товариство в зв'язку з наданням послуг,
до загальної очiкуваної суми витрат, якi планується понести при наданнi таких
послуг. Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi
вiдображають обсяг наданих послуг на цю дату.
Якщо послуги включають виконання невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за певний
перiод часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей
перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi
надання послуг).
Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений, то вiн
вiдображається в бухгалтерському облiку в розмiрi витрат, що вiдшкодовуються.
Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений i не
iснує ймовiрностi вiдшкодування понесених витрат, то дохiд не визнається, а
понесенi витрати визнаються витратами поточного перiоду. Якщо в подальшому виникне
можливiсть достовiрно визначити суму доходу, то дохiд визнається в сумi такої
оцiнки.
Визнання iнших доходiв
Дохiд, який виник в результатi використання активiв Товариства iншими сторонами,
визнається у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв, якщо:
"
ймовiрно отримання економiчних вигод, пов'язаних з такою операцiєю;
"
дохiд може бути достовiрно оцiнений.
Такий дохiд має визнаватися в такому порядку:

"
вiдсотки визнаються в тому звiтному перiодi, до якого вони належать, методом
ефективної ставки вiдсотка, виходячи з бази їх нарахування та строку використання
вiдповiдних активiв;
"
роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом
вiдповiдної угоди;
"
дивiденди визнаються у перiодi прийняття виникнення права на їх отримання.
Оцiнка доходу
Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi
активiв, якi отриманi або будуть отриманi. У бiльшостi випадкiв вiдшкодування
надається у формi грошових коштiв або їх еквiвалентiв, а сума виручки - це
отримана або очiкувана до одержання сума грошових коштiв або їх еквiвалентiв. У
разi вiдстрочки надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв, справедлива
вартiсть вiдшкодування може бути менше отриманої або очiкуваної до отримання
номiнальної суми грошових коштiв (наприклад, при наданнi покупцю безвiдсоткового
кредиту або прийняття вiд нього векселi до отримання з процентною ставкою нижче
ринкової). У тому випадку, коли договiр фактично є фiнансовою операцiю,
справедлива вартiсть вiдшкодування визначається дисконтуванням усiх майбутнiх
надходжень з використанням ринкової процентної ставки.
У разi вiдстрочки платежу:
"
доходи визнаються за справедливою вартiстю проданої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг та iнших активiв);
"
рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою грошових коштiв або
їх еквiвалентiв, якi будуть отриманi за продукцiю, визнається в якостi процентного
доходу протягом строку вiдстрочки платежу.
Сума доходiв за бартерними контрактами визначається за справедливою вартiстю
активiв, робiт, послуг, якi отриманi або будуть отриманi Товариством, зменшеною
або збiльшеною на суму переданих або отриманих грошових коштiв або їх
еквiвалентiв.
Якщо справедлива вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi або будуть отриманi
за бартерними контрактами, достовiрно визначити неможливо, то дохiд визнається за
справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг, якi переданi за цими бартерними
контрактами скоригованої на суму грошових коштiв або їх еквiвалентiв, що
пiдлягають оплатi.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом
чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами
учасникам.
Товариство для цiлей бухгалтерського облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi
приймає наступну первинну класифiкацiю "за призначенням витрат" (за функцiєю):
"
собiвартiсть реалiзацiї;
"
адмiнiстративнi витрати;
"
витрати на збут;
"
iншi операцiйнi витрати;
"
фiнансовi витрати;
"
iншi неоперацiйнi витрати.
В рамках кожного елемента даної класифiкацiї iснують пiдкласи, якi подiляють
елементи "за характером витрат" (за елементами).
Витрати визнаються у Звiтi про сукупний дохiд витратами певного перiоду за умови
вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або
зменшення активiв. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у
тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи, для яких вони були здiйсненi (принцип
вiдповiдностi доходiв i витрат), або, коли стає очевидно, що данi витрати не
призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати
грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх
використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати якi не можливо прямо
пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного
перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних
перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi
(наприклад, у виглядi амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Витрати приймаються до облiку в сумi, що дорiвнює величинi виробленої оплати в
грошовiй або iншiй формi, або величиною визнаної кредиторської заборгованостi.
Величина оплати або кредиторської заборгованостi визначається виходячи з
договiрної цiни та iнших умов, узгоджених постачальником i покупцем у договорi
купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг.
Якщо цiна не може бути встановлена з умов договору та / або оплата проводиться
негрошовими засобами, то витрати оцiнюються за справедливою вартiстю.
У разi здiйснення оплати на умовах вiдстрочення платежу, витрати спочатку
визнаються за теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових платежiв. Рiзниця мiж даною

величиною i реальними виплатами визнається як фiнансовий витрата протягом перiоду
погашення вiдповiдної заборгованостi.
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:
"
Платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними
договорами на користь комiтента, принципала тощо.
"
Попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг, iнших активiв.
"
Погашення одержаних позик.
"
Iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що не вiдповiдають
ознакам, наведеним у МСФЗ.
"
Витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до МСФЗ.
"
Балансова вартiсть валюти.
Застосування методу нарахувань
Згiдно з методом нарахувань, витрати визнаються незалежно вiд руху грошових
потокiв i вiд того, як вони приймаються для цiлей розрахунку оподатковуваної бази.
Для дотримання принципу нарахування списання витрат, що вiдносяться до
невiдфактурованих постачання товарiв, робiт i послуг торгового i
загальногосподарського характеру, проводиться за оцiночною вартiстю. Надалi такi
витрати коригуються виходячи з реальної купiвельної вартостi (пiсля отримання
первинних документiв).
Якщо документи, що пiдтверджують зробленi витрати, надiйшли пiсля звiтного
перiоду, то Товариство здiйснює коригування визнаних витрат в наступному звiтному
перiодi, зiставляючи оцiночну вартiсть списаних витрат з їх реальною вартiстю.
3.15. Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193
ПКУ. Зобов'язання Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована
за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання
послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що
вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку Товариство має право
зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит
виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати
постачальнику в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з
продажу та придбання вiдображається в бухгалтерському облiку розгорнуто як актив
та зобов'язання з ПДВ. У звiтi про фiнансовий стан iнформацiя про ПДВ
вiдображається згорнуто (нетто-основi), i тiльки заборгованiсть бюджету по
вiдшкодуванню ПДВ Товариства вiдображається в активi звiту, а зобов'язання
Товариства зi сплати цього податку - в пасивi балансу.
3.16. Податок на прибуток
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди
оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати
у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового
законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду.
Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує суму,
яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як поточний актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування,
якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення
зобов'язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що
дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв має
вiдображати податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким суб'єкт
господарювання передбачає на кiнець звiтного перiоду вiдшкодувати або погасити
балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не дисконтуються.
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) з податку на прибуток розраховуються
балансовим методом шляхом визначення тимчасових рiзниць на кожну звiтну дату мiж
податковою базою активiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi,
складеної за МСФЗ.
Згiдно з набуттям чинностi Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку
податку на прибуток" Товариство повинно врахувати ймовiрнiсть, коли iснує
невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкретної операцiї або
обставин. Основним є критерiй: чи є високою ймовiрнiсть того, що податковий орган
погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало Товариство
пiд час складання податкової декларацiї. Якщо так, то Товариство повинно
вiдобразити в фiнансовiй звiтностi таку ж суму податку на прибуток, як i в
податковiй декларацiї, та розкрити iнформацiю стосовно невизначеностi. Якщо нi, то
сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми, вiдображеної
в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням невизначеностi.

3.17. Виплати працiвникам
Всi винагороди працiвникам на Товариствi облiковуються як поточнi у вiдповiдностi
з МСБО19.
В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до
Пенсiйного фонду України (у складi єдиного соцiального внеску) та iншi державнi
фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi, визначеному
законодавством України. Також на Товариствi передбаченi виплати при звiльненi
працiвникiв, короткостроковi виплати, винагороди та премiї. Виплати, якi пов'язанi
з нарахуванням/використанням резервiв є виплати по вiдпусткам. Iнших виплат
працiвникам на Товариствi не передбачено.
Виплати працiвникам - це всi види виплат працiвникам за наданi ними послуги
Товариству. Iснують такi категорiї виплат працiвникам:
"
поточнi виплати;
"
виплати при звiльненнi;
"
виплати по закiнченнi трудової дiяльностi:
"
пiльговi пенсiї за роботу в шкiдливих i особливо шкiдливих умовах працi;
"
iншi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, в тому числi одноразовi
виплати, якi залежать вiд стажу роботи, рiвня заробiтної плати.
Поточнi виплати працiвникам
Поточнi виплати працiвникам включають:
"
заробiтну плату за окладами та тарифами, iншим нарахуваннях по оплатi працi;
"
виплати за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки та iнший оплачуваний
невiдпрацьований час);
"
премiї та iншi заохочувальнi виплати;
"
винагороди у негрошовiй формi, такi як медичне обслуговування.
Товариство визнає i враховує в облiку суму поточної заробiтної плати та iнших
виплат, пов'язаних з нею, протягом звiтного перiоду:
"
в складi зобов'язань (зобов'язання по заробiтнiй платi, нарахуваннях ЄСВ),
за вирахуванням вже виплаченої суми. Якщо вже виплачена сума перевищує суму
нарахованих заробiтної плати та iнших виплат, Товариство визнає це перевищення як
аванс;
"
в складi витрат (заробiтної плати та податкiв на заробiтну плату), за
винятком тих сум виплат, якi включаються в собiвартiсть активiв (необоротних
матерiальних i нематерiальних активiв, запасiв);
"
виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються
зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi;
"
виплати за невiдпрацьований час, що не пiдлягають накопиченню, визнаються
зобов'язанням у тому перiодi, в якому час вiдсутностi працiвника на роботi
пiдлягає оплатi.
Виплати при звiльненнi
Зобов'язання щодо виплат при звiльненнi визнається у разi, якщо Товариство має
безвiдмовне зобов'язання звiльнити працiвника або кiлькох працiвникiв до
досягнення ними пенсiйного вiку або надати виплати при звiльненнi за власним
бажанням вiдповiдно до законодавства, контрактом чи iншою угодою.
Виплати при звiльненнi визнаються витратами того перiоду, в якому виникають
зобов'язання за такими виплатами.
Якщо звiльнення за власним бажанням вiдбуватиметься за пропозицiєю Товариства iз
зобов'язанням здiйснити виплати при звiльненнi, то оцiнка таких виплат
здiйснюється з урахуванням кiлькостi працiвникiв, якi, як очiкується, приймуть
таку пропозицiю.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi включають:
"
пiльговi пенсiї за роботу в шкiдливих i особливо шкiдливих умовах працi;
"
iншi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, в тому числi одноразовi
виплати, якi залежать вiд стажу роботи, рiвня заробiтної плати.
На Товариствi дiє спецiальний державний план пенсiйного забезпечення, який являє
собою план з визначеними виплатами.
Вiдповiдно до вищезазначеного плану суми щомiсячних пенсiйних виплат (пiльгова
пенсiя) розраховуються органами Пенсiйного фонду України для кожного пенсiонера за
нормами законодавства України. Право на отримання пенсiї виникає пiсля виконання
ряду умов за страховим стажем, стажу на шкiдливих i важких роботах i досягнення
певного вiку:
1. Працiвники, зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з
особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi - за Списком 1 виробництв,
робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України i за
результатами атестацiї робочих мiсць:
"
чоловiки - пiсля досягнення 50 рокiв i при наявностi страхового стажу не
менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на таких роботах;
"
жiнки - пiсля досягнення 50 рокiв i при наявностi страхового стажу не менше
20 рокiв, з них не менше 7 рокiв i 6 мiсяцiв на таких роботах.

Працiвникам, якi не мають необхiдного стажу роботи з особливо небезпечними i
особливо важкими умовами працi, але мають не менше половини стажу на зазначених
роботах, при наявностi передбаченого вище вiдповiдного страхового стажу пенсiї на
льготних умовах призначаються зi зменшенням пенсiйного вiку за кожний повний рiк
такої роботи: чоловiкам на 1 рiк, жiнкам на 1 рiк 4 мiсяцi.
2. Працiвники, зайнятi повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i
важкими умовами працi за Списком № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i
показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України i за результатами атестацiї
робочих мiсць:
"
чоловiки - пiсля достижени 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше
30 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на таких роботах;
"
жiнки - пiсля досягнення 55 рокiв i при наявностi страхового стажу не менше
25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на таких роботах.
Працiвникам, якi не мають необхiдного стажу роботи з особливо небезпечними i
особливо важкими умовами працi, але мають не менше половини стажу на зазначених
роботах, при наявностi передбаченого вище вiдповiдного страхового стажу пенсiї на
льготних умовах призначаються зi зменшенням пенсiйного вiку на 1 рiк за кожнi 2
роки 6 мiсяцiв такої роботи чоловiкам i за кожнi 2 роки жiнкам.
Пенсiї виплачуються Пенсiйним фондом, пiсля чого вiдшкодовуються фонду
Товариством.
Облiк спецiального державного плану пенсiйного забезпечення та одноразових виплат
по закiнченнi трудової дiяльностi ведеться за методом облiку програм з визначеною
виплатою.
Резерв пенсiйного забезпечення для кожного iз спiвробiтникiв повинен
розраховуватися сертифiкованими актуарiями згiдно з вимогами МСБО (IAS) 19.
Внески, що пiдлягають сплатi в пенсiйний план з встановленими внесками, за наданi
працiвниками послуги визнаються протягом звiтного перiоду:
"
як зобов'язання (нарахованi витрати) пiсля вирахування будь-якого вже
виплаченого внеску. Якщо сума ранiше сплачених внескiв перевищує величину внеску,
що належить до виплати за послуги до закiнчення звiтного перiоду, Товариство
визнає це перевищення як актив (авансова витрата) в тiй мiрi, в якiй авансовий
платiж призведе, наприклад, до скорочення майбутнiх платежiв або до повернення
грошових коштiв;
"
як витрати, за винятком випадкiв, коли потрiбно або дозволяється включати
данi внески в собiвартiсть активу.
Товариство визнає чисте зобов'язання (актив) пенсiйного забезпечення з визначеною
виплатою в звiтi про фiнансовий стан.
Якщо Товариство має профiцит пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою, вона
повинна оцiнювати чистий актив пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою за
найменшою з наступних величин:
"
профiцит пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою; i
"
гранична величина активiв, встановлена з використанням ставки дисконтування.
Всi витрати (за винятком процентних витрат), пов'язанi з урахуванням виплат по
закiнченнi трудової дiяльностi, включаються до тих самих статей витрат, що i
заробiтна плата працiвникiв, за якими такi витрати виникли. Процентнi витрати,
пов'язанi зi скороченням перiоду дисконтування зобов'язань, вiдображаються у
складi фiнансових витрат.
4.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ
4.1. Нематерiальнi активи
тис. грн
Нематерiальнi активи
31.12.2020
31.12.2019
Первiсна вартiсть 17 078
17 014
Накопичена амортизацiя (9878)
(7 384)
Чиста балансова вартiсть
7 200 9 630
Права користування природними ресурсами
3 475 3 891
Авторське право та сумiжнi права
1 958 3 140
Iншi нематерiальнi активи
1 767 2 599 Чиста балансова вартiсть
7 200 9 630
Рух нематерiальних активiв по групам
Рух нематерiальних активiв за групами
Права користування
природними ресурсами
Авторське право та сумiжнi права
Iншi Разом
Станом на
31.12.2019р.
Первiсна вартiсть
5 750
6 176 5 088 17 014
Накопичена амортизацiя
(1 859)
(3 036)
(2 489)
(7 384)
Чиста балансова вартiсть
3 891
3 140 2 599 9 630
Рух за 2020р.

Надходження первiсної вартостi
18
653
671
Вибуття первiсної вартостi
(490)
(117)
(607)
Вибуття зносу
490
117
607
Амортизацiйнi вiдрахування
(416)
(1 200)
(1 485)
(3 101)
Станом на 31.12.2020р.
Первiсна вартiсть
5 260
6 194 5 624 17 078
Накопичена амортизацiя
(1 785)
(4 236)
(3 857)
(9 878)
Чиста балансова вартiсть
3 475
1 958 1 767 7 200
Придбанi нематерiальнi активи Товариство враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка
нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi
активи" i складає собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням амортизацiї
або збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується на прямолiнiйнiй основi, виходячи
з термiнiв корисної дiї нематерiального активу.
Договiрних зобов'язань на придбання або створення об'єктiв нематерiальних активiв
Товариство не має. Об'єктiв iнтелектуальної власностi, не визнаних в якостi
нематерiальних активiв, Товариство не має.
Ознак знецiнення нематерiальних активiв станом на 31.12.2020р. не виявлено.
Станом на 31 грудня 2020 року нематерiальнi активи Товариства не перебували в
заставi.
4.2. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух активiв у стадiї створення (капiтальних iнвестицiй)
Залишки на 31.12.2019
Надходження/створення
за 2020 рiк Введено в експлуатацiю за 2020 рiк Залишки на 31.12.2020
Придбання (виготовлення) основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв
17 473
347 965
(357 341)
8 097
Придбання (створення) нематерiальних активiв
3 848
4 699 (670) 7 877
Аванси виданi за НА
2 128 928
(1 998)
1 058
Разом 23 449
353 592
(360 009)
17 032
Станом на 31.12.2020 року капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть у
Пiдприємства вiдсутнi.
Фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2020 року,
у Пiдприємства вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2020 року активи Товариства в стадiї створення не перебували в
заставi.
4.3.

Основнi засоби

Для оцiнки основних засобiв у звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними
стандартами, Товариство використовує модель облiку по фактичним витратам згiдно
МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення
(тестування активiв на знецiнення згiдно МСБО 36).
Рух основних засобiв представлений

за класами таким чином:

тис. грн
Рух основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання
Iнструменти,прилади та iнвентар
Iншi Всього
Станом на 31.12.2019р.
Первiсна вартiсть
114 907
244 914
173 906
3 555 381 043
918 325
Накопичена амортизацiя
(53 042)
(130 221)
Чиста балансова вартiсть
409
454 309

(80 037)
61 865
Рух за 2020р.

(2 082)
114 693

Транспортнi засоби

(198 634)
93 869

(464 016)
1 473 182

Надходження первiсної вартостi
8 904
47 369
8 433 92
642
320 440
Вибуття первiсної вартостi
(89) (1 137)
(9 057)
(65) (83)
431)
Вибуття зносу
7
182
3 295 45
83
3 612
Амортизацiйнi вiдрахування
(3 919)
(44 267)
(23 035)
(642)
572) (193 435)
Станом на 31.12.2020р.
Первiсна вартiсть
123 722
291 146
173 282
3 582 636 602
1 228 334
Накопичена амортизацiя
(56 954)
(174 306)
(99 777)
(2 679)
123) (653 839)
Чиста балансова вартiсть
66 768
116 840
73 505
903
479
574 495

255
(10
(121

(320
316

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу, за винятком об'єктiв Розкрив Захiдної дiлянки, Розкрив Схiдної дiлянки,
Актив витрат на рекультивацiю порушених земель, якi амортизуються виробничим
методом. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї,
лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв
Пiдприємства не було.
Надходження основних засобiв пiдприємства являло собою будiвництво та придбання
об'єктiв основних засобiв за грошовi кошти.
Частина основних засобiв має нульову остаточну вартiсть, але так як суб'єкт
господарювання може на власний розсуд оцiнювати об'єкт основних засобiв на дату
переходу на МСФЗ, то Пiдприємство вирiшило переоцiнку основних засобiв на дату
звiту не проводить.
У звiтному перiодi у Пiдприємства не було витрат на позики, що мають безпосереднє
вiдношення до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв i,
вiдповiдно, не капiталiзувались витрати на позики.
Станом на 31 грудня 2020 року основнi засоби не були наданi в якостi забезпечення
або застави за кредитами та позиками.
4.4.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням
ставки оподаткування у розмiрi 18% у 2020 р. для України.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
тис. грн
Вiдстрочений податковий актив 31 грудня 2020 року
Визнано у складi
прибутку або збитку
Коригування за рахунок
Iншого сукупного доходу
31 грудня 2019 року
Основнi засоби та нематерiальнi активи
31 577
3 665
27 912
Додаткове пенсiйне забезпечення
та iншi виплати працiвникам
(9 240)
585
8 655
Забезпечення витрат на рекультивацiю
32 016
4 274
27 742
Чистий вiдстрочений податковий актив
63 593
(1 301)
585
64 309
4.5.

Запаси

Запаси вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною
вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання, або вартiстю їх
можливої реалiзацiї.
тис. грн
Запаси
31.12.2020 31.12.2019
Сировина та матерiали
18 117
13 917
Пальне
6 328
5 273
Запаснi частини
32 670
45 491
Незавершене виробництво
5 853
5 746
Готова продукцiя
50 355
35 755
Iншi
6 600
13 217
Разом:
119 923
119 399
На 31 грудня 2020 року запаси Товариства не перебувають в заставi, обмежень в їх
користуваннi не має.

Станом на 31 грудня 2020 року встановлено iснування запасiв, якi не вiдповiдають
критерiям визнання активу, внаслiдок чого вiдображено знецiнення таких запасiв у
2020 роцi на суму 224 тис. грн.
4.6.

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки, який було сформовано на пiдставi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти",
та на звiтнi дати складає:
тис. грн
31.12.2020 31.12.2019
Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю (торгова дебiторська
заборгованiсть), в т.ч.:
332 899
564 942
Дебiторська заборгованiсть за ГП пов'язаних осiб
314 448
541 099
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи, послуги (торгової дебiторської заборгованостi)
(31 563)
(30
249)
Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю (торгова дебiторська
заборгованiсть)
301 336
534 693
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 7 814 6 719
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (за наданi послуги, за реалiзованi iншi
запаси, з оренди) 166 612
165 010
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки iншої поточної дебiторської заборгованостi
(13 405)
(4 636)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
153 207
160 374
Всього дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi
462 357
701 786
Вся поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (торгова
дебiторська заборгованiсть) - це заборгованiсть постачальникiв за вiдвантажену
готову продукцiю.
Управлiнський персонал постiйно вживає заходiв щодо стягнення заборгованостi.
Рух резерву очiкуваних кредитних збиткiв, що являє собою зменшення корисностi
дебiторської заборгованостi, є таким:
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (р.1125)
дебiторська заборгованiсть (р.1155) Всього
Станом на 31.12.2019
Залишок резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
(30 249)
(4 636)

Iнша
(34 885)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у 2020 р.
(1 314)
(8 769)
(10 083)
Станом на 31.12.2020
Залишок резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
(31 563)
(13 405)
(44 968)
Забезпечень дебiторської заборгованостi протягом звiтного перiоду пiдприємство не
отримувало.
Станом на 31 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть Товариства не перебували
в заставi.
4.7.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить готiвку в касi, кошти
на поточних рахунках в банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi
iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi
характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
тис. грн
Грошовi кошти
31.12.2020
31.12.2019
Грошi на банкiвських рахунках в АТ "ПУМБ" у нацiональнiй валютi,
в т.ч. поточнi рахунки 78 535
55 666
в т.ч. депозити
300 000
Грошi на банкiвських рахунках в АТ "ПУМБ" у iноземнiй валютi,
в т.ч поточнi рахунки
-

в т.ч акредитиви 32
каса 5
11
Разом:
378 540
55 709
Склад грошових коштiв та їх рух за звiтний та попереднiй перiоди розкривається у
звiтi про рух грошових коштiв. В ньому розгорнуто наводяться суми надходжень та
видаткiв у результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Станом на 31.12.2020р. грошовi кошти, використання яких Пiдприємством було б
неможливе або ускладнене, вiдсутнi.
4.8.

Iншi поточнi активи

тис. грн
Iншi поточнi активи
31.12.2020
Податковий кредит 5 507 5 509
Разом:
5 507 5 509
4.9.
Власний капiтал

31.12.2019

Станом на 31.12.2020 року акцiонерний капiтал становив 29 338 тис. грн.
Акцiонерний капiтал сплачений акцiонерами у повному обсязi.
Акцiонерний капiтал Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх її
розмiщених акцiй.
Капiтал у дооцiнках складається з накопичених сум iншого сукупного доходу, що
виникає при визнаннi змiн в актуарних оцiнках зобов'язань по планам зi
встановленими виплатами.
Резервний капiтал створено вiдповiдно до вимог нацiонального законодавства та
Статуту пiдприємства, вiн використовується для покриття збиткiв Товариства.
Iнформацiя щодо власного капiталу Товариства:
Акцiонерний капiтал
2020 2019
Кiлькiсть випущених акцiй на початок року, шт. 29 338 000 29 338 000
Кiлькiсть випущених, але неоплачених повнiстю акцiй, шт.
Кiлькiсть викуплених власних акцiй, шт.
Кiлькiсть випущених акцiй на кiнець року, шт.
29 338 000 29 338 000
Загальний сукупний прибуток за перiод, тис. грн 170 252
234 094
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн
5,80312
7,97921
тис. грн
Капiтал та резерви
31.12.2020 31.12.2019
Статутний капiтал 29 338
29 338
Капiтал у дооцiнках
6 006
2 668
Резервний капiтал
7 334
7 334
НРП
1 203 355
1 033 103
Разом:
1 246 033
1 072 443
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
У цiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ, Товариство вираховує
фiнансовий результат методом нарахування та за принципом вiдповiдностi доходiв та
витрат. За результатами 12 мiсяцiв 2020 року чистий прибуток Товариства склав 170
252 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2020 року склав
1 203 355 тис. грн.
4.10.

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

Пiдприємство визнає в облiку забезпечення витрат на вiдновлення порушених земель.
Забезпечення вiдновлення земельних дiлянок - це сума витрат на рекультивацiю
порушених земель, яка визнається в повному обсязi на основi дисконтування з
використанням ринкової ставки вiдсотка. Визнана сума являє собою поточну вартiсть
оцiнених майбутнiх витрат, визначених вiдповiдно до вимог законодавства на основi
об'рунтованих оцiнок i наявних iсторичних даних. Нарахування суми дисконту, що
представляє собою вартiсть по кожному перiоду, включається до витрат за
вiдсотками.
Первiсне визнання резерву на рекультивацiю вiдбулося за рахунок нерозподiленого
прибутку i за рахунок необоротного активу.
Створений довгостроковий (необоротний) актив амортизується методом одиниць
виробництва. Забезпечення використовується тiльки щодо тих витрат, щодо яких воно
спочатку визнавалося.

Змiни в оцiнцi iснуючого зобов'язання по рекультивацiї родовищ i вiдвалiв
обумовленi:
"
змiнами передбачуваних термiнiв;
"
змiнами величини вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi висновки, якi
необхiднi для погашення такого зобов'язання;
"
змiнами ставки дисконту.
Змiни в зобов'язаннi додаються або вiднiмаються в поточному перiодi вiд
собiвартостi активу та/або собiвартостi реалiзованої продукцiї. Якщо зменшення
суми зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, таке перевищення
вiдображається як прибуток або збиток у поточному перiодi.
Якщо таке коригування призводить до збiльшення собiвартостi активу, суб'єкт
господарювання повинен сприймати це як ознака того, що нова балансова вартiсть
активу може виявитися не повнiстю очiкуваного вiдшкодування. При виявленнi такої
ознаки Товариство тестує актив на предмет знецiнення.
Скоригована амортизована вартiсть активу потiм амортизується протягом строку його
корисної служби. Таким чином, коли вiдповiдний актив досягає кiнця термiну своєї
корисної служби, всi наступнi змiни зобов'язання визнаються в прибутку чи збитку
по мiрi їх виникнення.
Довгострокова частина зобов'язання розраховується як сума, яка пiдлягає погашенню
строком пiсля 12 мiсяцiв з дати балансу.
31.12.2020 31.12.2019
Довгостроковi забезпечення
224 253
198 489
В т.ч.
Забезпечення витрат персоналу
49 310
47 508
Забезпечення витрат на рекультивацiю порушених земель 174 943
150 981
У вiдповiдностi до Облiкової полiтики, згiдно графiку рекультивацiї земель,
затвердженого Протоколом технiчної ради, було прийнято рiшення перерахувати в
облiку станом на 31.12.2020 року резерв по рекультивацiї порушених земель.
Резерв рекультивацiї порушених земель станом на 31.12.2020 року складає 177 868
тис. грн, у тому числi:
на рахунку 4781 - короткостроковi зобов'язання зi строком до 12 мiсяцiв у сумi 2
925 тис. грн;
на рахунку 4782 - довгостроковi зобов'язання зi строком бiльш 12 мiсяцiв у сумi
174 943 тис. грн.
Довгостроковi
забезпечення
Пенсiйнi
забезпечення
Iншi забезпечення витрат персоналу Забезпечення витрат на
вiдновлення порушених земель Разом
Станом на 31.12.2019
43 341
4 167
150 981
198 489
Нарахування за рiк
8 457 2 312
10 769
Змiни в оцiнцi
26 795
26 795
Використано протягом
року (3 833)
(3 833)
Рекласифiкацiя в короткостроковi забезпечення
(4 073)
(1 061)
(2 833)
(7 967)
Станом на 31.12.2020

43 892

5 418

174 943

224 253

Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), зокрема Мiжнародний Стандарт
Бухгалтерського Облiку 19 "Виплати працiвникам", визначають порядок розкриття у
фiнансовiй звiтностi компанiй iнформацiї про виплати працiвникам.
Зобов'язання Товариства за планом за визначеною виплатою по пiльговим пенсiям
формуються (накопичуються) протягом трудової дiяльностi працiвника i погашаються
тiльки пiсля призначення працiвнику пiльгової пенсiї Пенсiйним фондом. Щомiсяця
Товариство виплачує грошовi кошти Пенсiйному фонду вiдповiдно фактичним витратам
на виплату i доставку пенсiй пенсiонеру.
Крiм обов'язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, Товариство добровiльно
надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених
Колективним договором та / або Галузевою угодою. Всi цi пiльги носять характер
планiв з встановленими виплатами. Таким чином, Програма Товариства складається з
пенсiйних i довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi пiльги складають основну
частину Програми.
Зобов'язання Товариства за Програмою:
1.Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi (вiдшкодування до Пенсiйного фонду з
виплат пiльгових пенсiй працiвникам Компанiї) - згiдно з чинним законодавством.
2. Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi (одноразовi виплати працiвникам з
нагоди звiльнення в зв'язку з виходом на пенсiю) - вiдповiдно до положень
Колективного договору.

3. Iншi виплати (до ювiлейних дат працiвникiв) - вiдповiдно до положень
Колективного договору.
Всi виплати класифiкуються на короткостроковi (повнiстю виплачуються в межах 12
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду) i довгостроковi (виплачуються бiльш нiж
протягом 12 мiсяцiв пiсля виникнення пiдстав для них). Зобов'язання Товариства
щодо довгострокових виплат працiвникам пiдлягають оцiнцi актуарними методами.
Основнi актуарнi припущення
За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився 31.12.2019
Ставка дисконту
9,84% 10,91%
Збiльшення заробiтної плати
7,6% 13,00%
Iнфляцiя
5,11% 5,83%
Плиннiсть кадрiв 8,00% 12,00%
Рух забезпечення за пенсiйними виплатами представлено наступним чином, тис. грн
Пенсiйнi зобов'язання
31.12.2020 31.12.2019
На початок перiоду
46 614
41 581
Вартiсть поточних послуг
3 578
3 027
Вартiсть вiдсоткiв
4 879 5 571
Внески
(3 786)
(3 734)
Актуарнi (прибутки) збитки
(3 833)
169
На кiнець перiоду 47 452
46 614
Iншi зобов'язання виплат персоналу 31.12.2020
На початок перiоду
7 217 5 807
Вартiсть поточних послуг
360
280
Вартiсть вiдсоткiв
772
787
Внески
(293) (386)
Актуарнi (прибутки) збитки
1 180 729
На кiнець перiоду 9 236 7 217

31.12.2019

Суми, визнанi у звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Вартiсть поточних послуг
3 939 3 306
Вартiсть вiдсоткiв
5 651 6 359
Актуарнi (прибутки) збитки у звiтi про прибутки 99
208
Актуарнi (прибутки) збитки за рахунок iншого сукупного доходу
(2 751)
Разом 6 938 10 564

691

4.11. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
тис. грн
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2020
31.12.2019
Торговельна кредиторська заборгованiсть,
в т. ч.:
53 941
53 860
за придбанi необоротнi активи
12 080
8 275
за сировину та матерiали, паливо,
запчастини та iншi матерiали 15 798
15 557
за послуги з дроблення та сортування флюсового вапняку
12 493
7 286
за транспортування гiрничої маси, вiдходiв
3 645
7 840
з оренди технiки, транспорту, обладнання, устаткування
1 332 1 648
за електроенергiю
4
11
за iншi роботи, послуги
8 589 13 243
Розрахунки з бюджетом
32 075
41 560
Розрахунки зi страхування
2 111 2 332
Розрахунки з оплати працi
8 693 9 604
Аванси отриманi
236
148
Розрахунки з учасниками 33 403
33 403
Iншi поточнi зобов'язання
365
370
Разом:
130 824
141 277
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по
первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або
послуг.

Виплатами працiвникам Пiдприємства є короткостроковi виплати: зарплата, премiї,
внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та iншi
виплати i нарахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками - це заборгованiсть перед акцiонером
по нарахованих дивiдендах за результатами дiяльностi за 2012 рiк, якi були
нарахованi у 2013 роцi та залишились невиплаченими станом на дату звiтностi.
Дивiденди
Максимальна сума дивiдендiв до виплати акцiонерам Товариства обмежена сумою
отриманого прибутку за звiтний перiод. Вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр приймається
загальними зборами акцiонерного товариства.
Нарахованi i виплаченi дивiденди
тис. грн
2020 р.
Дивiденди до виплати
33 403
Дивiденди, виплаченi
(-)
Дивiденди, оголошенi
Дивiденди до виплати
33 403

2019 р.
на 1 сiчня
33 403
протягом року
(-)
протягом року
на 31 грудня
33 403

4.12. Податки
Пiдприємство є платником податку на прибуток в Українi. У 2020 роцi податок на
прибуток в Українi стягувався iз оподатковуваного прибутку, за вирахуванням
звiльнених вiд оподаткування витрат, за ставкою 18%.
Податок на додану вартiсть розраховано згiдно з податковим законодавством України
(законодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть у 2020 р. - 20%).
тис. грн
Поточнi податковi зобов'язання
31.12.2020 31.12.2019
Податок на прибуток
9 218 14 729
ПДФО 1 994 2 105
ПДВ
7 803 10 098
Плата за користування надрами 11 369
11 523
Екологiчний податок
1 305 2 695
Iншi податковi зобов'язання
386
410
Разом:
32 075
41 560
Поточна заборгованiсть за податками об'рунтована господарською дiяльнiстю
пiдприємства.
Податок на прибуток
Товариство врахувало ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з
трактуванням податкового законодавства, яке застосувало Товариство пiд час
складання податкової декларацiї. Тому Товариство вiдобразило в фiнансовiй
звiтностi таку ж суму податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї.
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня,
представленi таким чином:
тис. грн
2020

2019

Витрати з поточного податку на прибуток
(69 125)
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток
21 324
Витрати з податку на прибуток (50 866)

(49 565)
(1 301)
(47 801)

Узгодження податкових нарахувань представлене наступним чином:
тис. грн

Витрати з податку на прибуток 2020

2019

Прибуток (збиток) до оподаткування
221 118
281 895
Податок на прибуток за номiнальною ставкою 18%
(39 801)
Доходи (витрати), якi не враховуються для цiлей оподаткування
2 940
Витрати з податку на прибуток (50 866)

(50 741)
(11 065)

(47 801)

4.13. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточнi забезпечення складаються з поточних зобов'язань персоналу з виплат по
невикористаним вiдпусткам, поточної частини виплат по закiнченнi трудової
дiяльностi та короткострокової частини забезпечення витрат на рекультивацiю
порушених земель. Короткострокова частина зобов'язання розраховується як сума, яка
пiдлягає погашенню строком до 12 мiсяцiв з дати балансу.
тис. грн
31.12.2020
31.12.2019
Поточнi забезпечення
27 545
21 891
.
По видам забезпечень
тис. грн
Забезпечення
Забезпечення невикористаних вiдпусток
Забезпечення витрат
персоналу
Забезпечення витрат на вiдновлення порушених земель Разом
Станом на 31.12.19
12 424
6 323
3 144 21 891
Нарахування за рiк
23 248
23 248
Використано протягом року

(18 431)

(4 078)

(3 052)
(25 561)
Рекласифiкацiя з довгострокових забезпечень

-

2 833 7 967
Станом на 31.12.20

2 925 27 545

17 241

7 379

5 134

Короткострокова частина зобов'язання розраховується як сума, яка пiдлягає
погашенню строком до 12 мiсяцiв з дати балансу.
4.14. Виручка по договорам з покупцями
Структура виручки Пiдприємства:
тис. грн
Назва статей
За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився 31.12.2019
Дохiд по договорам вiд продажу готової продукцiї
1 022 934
1 048 643
Разом виручка по договорам:
1 022 934
1 048 643
4.15.

Iншi доходи

Структура iнших операцiйних доходiв Пiдприємства:
тис. грн
Iншi операцiйнi доходи За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв 20 941
32 269
Дохiд вiд реалiзацiї послуг
3 943 1 841
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
3 062 4 487
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
288
243
Штрафи, пенi, неустойки 851
1 581
Дохiд вiд оприбуткування активiв
7 078 6 111
Дохiд вiд нарахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 22 153
Iншi операцiйнi доходи 18 048
1 520
Разом:
76 364

22 119

70 171
Структура iнших доходiв Пiдприємства:
Iншi доходи За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Дохiд вiд оприбуткування активiв вiд списання ОЗ
Разом:
518
1 304
Структура фiнансових доходiв Пiдприємства:
Фiнансовi доходи За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився 31.12.2019
Дохiд вiд отриманих вiдсоткiв по залишкам
коштiв на поточних рахунках в банках
4 672
1 841
Дохiд вiд отриманих вiдсоткiв по залишкам
коштiв на депозитних рахунках в банках
13 124
Разом:
17 796
1 841
4.16. Витрати
Структура витрат вiд дiяльностi Пiдприємства:
тис. грн
Собiвартiсть продажу
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Матерiальнi витрати
(95 898)
(121 720)
Витрати на оплату працi (108 473)
(91 920)
Вiдрахування на соцiальнi заходи
(23 494)
Амортизацiя (176 967)
(168 027)
Iншi операцiйнi витрати (226 909)
(219 891)
Разом:
(631 740)
(621 715)
Адмiнiстративнi витрати За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Матерiальнi витрати
(1 714)
Витрати на оплату працi (57 461)
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя (2 328)
(2 722)
Iншi операцiйнi витрати (7 427)
Разом:
(74 625)
(67 105)
Витрати на збут
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Матерiальнi витрати
(25 304)
Витрати на оплату працi (28 597)
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя (8 382)
(8 089)
Iншi операцiйнi витрати (30 513)
Разом:
(99 016)
(100 319)
Iншi операцiйнi витрати За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Собiвартiсть реалiзованих вiдходiв
Собiвартiсть реалiзованих запасiв

(1 568)
(50 171)
(5 695)

518

-

(20 157)

(4 803)

(7 841)

(31 730)
(23 863)
(6 220)

(5 315)

(31 322)

(14 000)
(2 555)

(21 911)
(1 910)

1 304

Собiвартiсть реалiзованих послуг
Витрати на персонал
(1 225)
Витрати на соцiальнi заходи
(36)
Витрати вiд нарахування резерву пiд
531)
Витрати на утримання профспiлки
Штрафи
(8)
(27)
Курсовi рiзницi
(19) (38)
Iншi (22 904)
(931)
Разом:
(75 681)
(34 281)

(290) (446)
(1 152)
(58)
очiкуванi кредитнi збитки
(2 260)

(32 384)

(5

(2 277)

Iншi витрати
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Витрати вiд вибуття необоротних активiв
Разом:
(474) (633)

(474) (633)

Фiнансовi витрати За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Забезпечення витрат для вiдшкодування вiдновлення земельних дiлянок
(9 651)
Додаткове пенсiйне забезпечення
(4 879)
(5 572)
Забезпечення iнших витрат на персонал
(772) (788)
Разом:
(14 958)
(16 011)

(9 307)

4.17. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами
МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових
коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та
неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Залишок коштiв на початок 2020 року на поточних рахунках та в касi Товариства 55 709 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2020 залишок коштiв Товариства на поточних рахунках в
банкiвських установах в нацiональнiй валютi складає 378 540 тис. грн.
5. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
На думку керiвництва, Товариство провадить операцiйну дiяльнiсть як єдиний
операцiйний бiзнес-сегмент. Приймаючи дане судження, керiвництво проаналiзувало
визначення операцiйного бiзнес-сегмента згiдно з вимогами МСФЗ 8 i прийшло до
висновку, що у складi Товариства немає жодної господарської дiяльностi, чиї б
результати переглядалися та аналiзувалися окремо. У разi розширення масштабiв
дiяльностi Товариства та при появi нових видiв дiяльностi Товариство буде
представляти фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСБО8.
6. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
В ходi звичайної дiяльностi у Товариства виникають кредитний ризик, ризик
лiквiдностi та ринковий ризик.
(а)
Огляд
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких
зазнає Товариство, про цiлi, полiтику, процедури оцiнки та управлiння ризиками, а
також про управлiння капiталом Товариство. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя
розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Керiвництво несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння
ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв,
яких зазнає Товариство, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження
засобiв контролю ризикiв, а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та
дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно
переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов дiяльностi
Товариства. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння Товариство

намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в
якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.
(б)
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, коли одна
сторона контракту не зможе виконати свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту
чи клiєнтському договору i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої
сторони.
Управлiння кредитними ризиками, пов'язаними з клiєнтами, здiйснюється у
вiдповiдностi зi встановленою полiтикою, процедурами та системами контролю. У
межах системи управлiння ризиками Товариство здiйснює заходи для мiнiмiзацiї
впливу кредитного ризику:
контроль за структурою дебiторської заборгованостi;
аналiз платоспроможностi контрагентiв;
здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi простроченої дебiторської
заборгованостi.
Фiнансовi iнструменти, котрi потенцiйно зв'язанi зi значною концентрацiєю
кредитного ризику, представленi переважно торговою та iншою дебiторською
заборгованiстю. Пiдприємство здiйснює постiйний монiторинг дебiторської
заборгованостi.
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є
фiнансування операцiй Товариства для пiдтримки її дiяльностi.
тис. грн
31.12.2020 31.12.2019
Фiнансовi активи
Грошi та їх еквiваленти 378 540
55 709
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 301 336
693
Iнша дебiторська заборгованiсть
153 207
160 374
Всього:
833 083
750 776
Фiнансовi зобов'язання i забезпечення
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 130 824
141 277
Всього:
130 824
141 277

534

На кожну дату балансу Товариство створює резерв очiкуваних кредитних збиткiв пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi, яка в звiтностi надається за вирахуванням
таких резервiв. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно
вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.
Товариство не має майна, яке передане в заставу в якостi забезпечення належної
йому заборгованостi.
(в)Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi
зобов'язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд
до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної
наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мiрi
настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних
ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди
репутацiї Товариства.
31.12.2020 31.12.2019
Поточнi активи
966 335
882 403
Поточнi зобов'язання
158 369
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi

163 168
6,102 5,408

Розрахований коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує, яку частину поточних
зобов'язань Товариство спроможне погасити за рахунок найбiльш лiквiдних оборотних
коштiв - грошових коштiв та їх еквiвалентiв, фiнансових iнвестицiй та дебiторської
заборгованостi. Цей показник показує платiжнi можливостi Товариства щодо погашення
поточних зобов'язань за умови своєчасного здiйснення розрахункiв з дебiторами.
Значення коефiцiєнта вважається достатнiм, якщо воно перевищує 1.
Рiвень лiквiдностi Товариства за результатами 2020 року оцiнюється як достатнiй.
Грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi i власних коштiв пiдприємства за
результатами аналiзованого перiоду вистачило на фiнансування видаткiв
iнвестицiйної дiяльностi.
(г)
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн.

Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на
сировину, вiдсоткових ставок та валютних курсiв.
Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих,
що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд
того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового
iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi
iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
В цiлях управлiння ризиком змiни ринкових цiн ПРАТ "НТРУ" здiйснює монiторинг
ринкових цiн на продукцiю, що реалiзується. В результатi такого монiторингу та
подальшого прогнозу цiн на продукцiю, керiвництво ПРАТ "НТРУ" розробляє цiнову
полiтику щодо тенденцiй ринкових цiн. ПРАТ "НТРУ" не схильна до цiнового ризику у
вiдношеннi фiнансових iнвестицiй.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв
по фiнансовому iнструменту буде змiнюватись у зв'язку зi змiнами в валютних
курсах. Валютний ризик не дiє по вiдношенню до ПРАТ "НТРУ" внаслiдок того, що
майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи та зобов'язання вираженi у валютi,
яка є функцiональною валютою Товариства.
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок
негативно вплинуть на вартiсть фiнансових iнструментiв. ПРАТ "НТРУ" не має
кредитiв, позик та запозичень.
7. НЕПЕРЕДБАЧЕНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Непередбаченi податковi зобов'язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв,
а також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися
ретроспективно, яке може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є
суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства
мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним
банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi
з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi застосовувати суворi
штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для
перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох
календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися
вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi,
порiвняно iз типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами
оподаткування.
Управлiнський персонал вважає, що Товариство не повинно створювати резерв з
податкових зобов'язань, виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства
України, офiцiйних заяв i судових рiшень.
Cудовi справи
У процесi ведення дiяльностi Товариство одержує та направляє претензiї своїм
контрагентам. На пiдставi власної оцiнки управлiнський персонал вважає, що
Пiдприємство не зазнає суттєвих збиткiв та прибуткiв в результатi судових позовiв.
8. ПОВ'ЯЗАНI ОСОБИ
В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними особами.
Особи вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi
фiнансових та операцiйних рiшень. Пов'язаними сторонами є акцiонери, основний
управлiнський персонал та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються
акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з
пов'язаними особами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй з окремими
пов'язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
Акцiонери Товариства.
"
TRIOR LTD
"
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED
Виплат Акцiонерам Товариства у виглядi дивiдендiв протягом звiтного та
попереднього року не проводились. Залишок заборгованостi перед Акцiонерами
Товариства станом на 31.12.2020р. становить 33 396 тис. грн.
Кiнцевi бенефiцiарнi власники:
"
Ахметов Рiнат Леонiдович.
"
Коломойський Iгор Валерiйович.
Операцiї мiж кiнцевими бенефiцiарними власниками i Товариством протягом звiтного
та попереднього року не проводились. Залишки будь-яких заборгованостей перед
кiнцевим бенефiцiарним власником вiдсутнi станом на 31.12.2020р.

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження, i на яких
покладена вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та
контроль дiяльностi Товариства.
До основного управлiнського персоналу вiдносяться: в.о. Голови Правлiння, в.о.
Фiнансового Директора, Члени Правлiння.
Протягом звiтного перiоду операцiї з пов'язаними сторонами - управлiнським
персоналом, включають виплати iз заробiтної плати (до сплати податкiв) i
становлять 25 402 тис. грн. Зазначенi виплати врахованi у складi "Витрат на
виплати персоналу".
Iншi суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами, - ключовим персоналом, вiдсутнi.
Операцiї мiж пов'язаними сторонами Товариства, що контролюються акцiонером або
знаходяться пiд суттєвим впливом бенефiцiарного власника, з якими Товариство
проводило операцiї протягом 2020 року
Нижче описано суми операцiй мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Товариство
здiйснювало значнi операцiї або має значнi залишки:
тис. грн
Залишки з пов'язаними сторонами
31.12.2020р.
31.12.2019р.
Грошовi кошти на рахунках
378 535
55 698
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 314 448
541 099
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
4 441 3 038
Iнша дебiторська заборгованiсть
158 123
156 623
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi
20 449
23 711
Дивiденди до сплати
33 396
33 396
Операцiї з пов'язаними сторонами
2020 рiк
Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг (без ПДВ)
Закупiвлi товарiв, робiт, послуг (без ПДВ)

2019 рiк
900 004
64 425

855 548
103 699

Залишки дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2020
року не забезпеченi заставою, а розрахунок по ним здiйснюється грошовими коштами.
9.
ОЦIНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ
В таблицi представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та
зобов'язань за справедливою вартiстю.
Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2020
року, тис. грн.
Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Разом
Котирувань на активних ринках
(Рiвень 1)
Значнi спосте-режуванi вихiднi данi
(Рiвень 2)
Значнi неспос-тережуванi вихiднi данi
(Рiвень 3)
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:
Основнi засоби, що облiковуються за моделлю собiвартостi
574 495
Нематерiальнi активи
7 200
7 200
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
17 032
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається:
,

574 495
17 032

,

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
301 336
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
153 207
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається:
Довгостроковi зобов'язання
224 253
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
941
Поточнi забезпечення
27 545
10.

53 941

-

301 336
153 207

224 253
27 545

53
-

СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти,
фiнансовi активи, дебiторську i кредиторську заборгованостi. Облiкова полiтика
щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток.

Протягом звiтного перiоду Пiдприємство не використовувало жодних фiнансових
деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або
вiдсоткових ризикiв.
Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями.
тис. грн
Балансова вартiсть
Справедлива вартiсть
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
301 336
534 693
301 336
534 693
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
153 207
160 374
207
160 374
Фiнансовi активи разом 454 543
695 067
454 543
067

153
695

Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю:
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
158 004
140 907
158 004
140 907
Фiнансовi зобов'язання разом 158 004
140 907
140 907

158 004

11. ЗМIНИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 12 мiсяцiв 2020 року представлена за звiтною
полiтикою у вiдповiдностi з МСФЗ. Змiни в облiковiй полiтицi на поточний перiод
вiдбулися у зв'язку з застосуванням нових та переглянутих стандартiв та тлумачень,
випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО") та
Комiтетом з тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КТ МСФЗ") при
РМСБО, якi стосуються операцiй Товариства та набули чинностi стосовно рiчних
звiтних перiодiв, якi починаються на 1 сiчня 2020 року.
12. УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Соцiальнi зобов'язання
Мiж пiдприємством та профспiлковим комiтетом пiдписан Колективний договiр. За
умовами такого договору пiдприємство має зобов'язання щодо здiйснення своїм
працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких може
змiнюватися з року в рiк. Пiдприємство має достатньо ресурсiв для своєчасного
виконання соцiальних зобов'язань, якi зазначенi у Колективному договорi, перед
своїми працiвниками.
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi пiдприємство має судовi позови i
претензiї. Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i
претензiями, вважався iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно
оцiнена, пiдприємство вiдповiдним чином включало такi вибуття до звiту про
фiнансовi результати. Якщо керiвництво пiдприємства оцiнює ризик вибуття ресурсiв
як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Пiдприємство
не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання
вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть
реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим. Станом на 31
грудня 2020 року пiдприємством не нараховувались умовнi зобов'язання у складi
iнших поточних зобов'язань.
Питання охорони навколишнього середовища
Стратегiя пiдприємства в областi виробничої i екологiчної безпеки i охорони працi
орiєнтована на метi досягнути вiдсутностi шкоди людям, довкiллю i майну при
виконаннi робiт.
Прирiст потужностей виробництва вимагає вiдповiдних затрат на вирiшення
екологiчних питань. Для дотримання санiтарно-гiгiєнiчних норм стану атмосферного
повiтря на робочих мiсцях та на межi санiтарно-захисної зони виконуються заходи з
пилоприглушення на автомобiльних дорогах кар'єрiв, промислових майданчиках

структурних пiдроздiлiв пiдприємства, вiдвалах, впродовж технологiчних лiнiй
збагачення сировини та транспортування вiдходiв збагачення, проводиться висадка
зелених насаджень в санiтарно-захиснiй зонi пiдприємства. Видобуток корисних
копалин вiдкритим способом веде до порушення великих площ земельних дiлянок. Для
зниження негативного впливу на довкiлля ведеться гiрничо-технiчна та бiологiчна
рекультивацiя порушених земель.
Пiдприємство створює забезпечення витрат для вiдновлення земельних дiлянок. Розмiр
таких забезпечень станом на 31.12.2020р. складає 177 868 тис. грн.
Оподаткування
У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України
придiляють все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що
впливають на дiяльнiсть пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни
характеризуються незадовiльним складанням законопроектiв, неоднозначними
трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку держави. Зокрема, податковi
декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати
пеню. Хоча, на думку керiвництва пiдприємства, воно належним чином вiдобразило
податковi зобов'язання в облiку, виходячи зi своєї iнтерпретацiї податкового
законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати податковi ризики для
пiдприємства.
Поруки
На звiтну дату у пiдприємства вiдсутнi виданi поруки.
13. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Подiї пiсля дати балансу, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий
стан Товариства та потребують коригувань фiнансової звiтностi чи додаткового
розкриття iнформацiї, вiдсутнi.
У 2020 роцi у зв'язку зi спалахом епiдемiї нової хвороби COVID-19 Всесвiтня
органiзацiя охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацiю мiжнародного
значення в галузi охорони здоров'я. З метою боротьби з поширенням iнфекцiї, яка
охопила бiльшiсть країн свiту, нацiональнi уряди запровадили ряд жорстких
обмежувальних заходiв.
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї значною мiрою залежить
вiд успiшних зусиль i українського уряду, i урядiв iноземних фiнансових партнерiв
України у боротьбi з поширенням коронавiрусної iнфекцiї та подоланням її
економiчних наслiдкiв. Але в даний час важко передбачити як розвиватимуться
подальшi економiчнi, соцiальнi та полiтичнi подiї i Українi та свiтi.
Керiвництво Товариства вважає, що негативний вплив полiтичних, соцiальних та
економiчних явищ на дiяльнiсть Товариства є тимчасовим та не матиме суттєвих
фiнансових наслiдкiв. Керiвництво Товариства не розглядає спалах коронавiрусу та
введенi карантиннi заходи як погрозу для безперервностi дiяльностi.
14. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Форми фiнансової звiтностi для подання в органи державної статистики та
уповноваженому органу управлiння затвердженнi 26.02.2021року, повний комплект
фiнансової звiтностi, включаючи цi Примiтки, затвердженi до випуску 16 квiтня 2021
року.
Т.в.о. члена Правлiння - в.о. Голови Правлiння
Хохотва М.В.
Головний бухгалтер
Яблуновська С.М
16.04.2021 року

_________________
_________________

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

2

3
4
5
6

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНААУДИТ"

4

23500277
01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПИРОГОВА, БУДИНОК 2/37
0791
354/3
25.01.2018

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2020 - 31.12.2020

8

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

01
Аудитор розглянув належний
характер використання керівництвом
припущення про безпере-рвність
діяльності, а саме ризиків, що
стосуються безперервності
діяльності Товариства внаслідок
пандемії COVID-19 та
запровадженням карантинних та
обмежувальних заходів. Як
зазначено в розділі 13 Приміток,
події після звітної дати не призвели
до погіршення результатів діяльності
Товариства та фінансового стану
настільки серйозно, щоб поставити
під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.
ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ" є добувним
підприємством, на яке не
поширюється обмеження щодо
торгівлі. Товариство не має
труднощів через карантинні заходи з
поставками сировини і допоміжних
товарів для виробництва та збутом
готової продукції. Під час перевірки
аудитор не виявив доказів, що дають
підставу сумніватись в
невідповідності використання
управлінським персоналом
припущення про безперервність
діяльності Товариства. Також, не
виявлена необхідність перегляду
раніше оцінених ризиків.
11-01/3
11.03.2021

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

11.03.2021 - 16.04.2021

12

Дата аудиторського висновку

16.04.2021

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

14

Текст аудиторського звіту

261715.00

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
та
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЗВІТ

ЩОДО

АУДИТУ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (далі - "Товариство"), що складається зі Звіту про
фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 року та Звіту про сукупний дохід, Звіту
про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що
закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати
і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової
звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність відповідно до цих стандартів описана у розділі нашого звіту
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Ми є незалежними по
відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами докази є достатніми та 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. Ми визначили, що описані нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701
Яким чином
відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту
Визнання доходу
Нами було класифіковано дане питання як ключове питання аудиту з точки зору
повного і точного визнання доходів з огляду на його суттєве значення у
фінансовій звітності Товариства.
Товариство визнає доходи від реалізації готової продукції - вапняку, коли
контроль над цими активами переходить до покупця, і суму доходів можна
достовірно оцінити. Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю
компенсації отриманої або до отримання і являють собою суми до отримання за
продукцію, надану у процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням
дисконтів, мит та податків з продажів.
Наші аудиторські заходи включали тестування внутрішнього контролю, пов'язаного з
визнанням доходу, нами проведено аналітичні заходи, спрямовані на аналіз
структури доходів, дати їх визнання та розміру. На додаток до цього ми провели
аудиторські заходи, що включали порівняння операцій? з продажів, визнаних на
межі фінансової? звітності, аналіз надходжень після 31 грудня 2020 року, іншу
документацію, пов'язану з визнанням доходів, аналіз облікових записів та
перевірку непогашеної? дебіторської? заборгованості на кінець звітного року,

зарахування платежів отриманих від інших платників на погашення боргів наявних
дебіторів, наявні розгорнуті дебетові та кредитові заборгованості.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, ми повідомляємо таке: Аудитор розглянув належний
характер використання керівництвом припущення про безпере-рвність діяльності, а
саме ризиків, що стосуються безперервності діяльності Товариства внаслідок
пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів. Як
зазначено в розділі 13 Приміток, події після звітної дати не призвели до
погіршення результатів діяльності Товариства та фінансового стану настільки
серйозно, щоб поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" є
добувним підприємством, на яке не поширюється обмеження щодо торгівлі.
Товариство не має труднощів через карантинні заходи з поставками сировини і
допоміжних товарів для виробництва та збутом готової продукції. Під час
перевірки аудитор не виявив доказів, що дають підставу сумніватись в
невідповідності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності Товариства. Також, не виявлена необхідність перегляду
раніше оцінених ризиків.
Інші питання
Аудит фінансової звітності ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за рік, що
закінчився 31 грудня 2019 року був проведений іншим аудитором, який 24 липня
2021 року висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV 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 застосовно, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію 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 компанії
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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:
o
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
останніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування за-ходами
внутрішнього контролю;
o
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;

o
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттiв інформації, зроблених управлінським
персоналом;
o
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 по-дій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттiв 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 компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі;
o
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції і
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 значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищим 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 застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків,
якщо законодавчим або 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
Інша інформація, яка вимагається статтею 14 Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність"
У відповідності до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" ми наводимо в нашому Звіті незалежного
аудитора наступну інформацію, яка вимагається на додаток до вимог Міжнародних
стандартів аудиту:
Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання
Ми призначені аудиторами ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Рішенням Наглядової
ради ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", яке було прийняте 18.02.2021р.
(протокол №305), для виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової
звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Загальна тривалість
виконання нами аудиторського завдання з обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" з моменту визнання підприємством,
що становить суспільний інтерес, у відповідності до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" становить 1 рік.
Аудиторські оцінки
На Товариство здійснюють вплив фінансові ризики, такі як: кредитний ризик, ризик
ліквідності та ринковий ризик.
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт
незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого
викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема,
внаслідок шахрайства, що включають:
Проведення аналізу середовища внутрішнього контролю Товариства, процесу
ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які
застосовані у Товаристві, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх
виникнення, а також прийняття рішень Товариством щодо механізму розгляду цих
ризиків.

Розуміння інформаційної системи Товариства, включаючи пов'язані бізнеспроцеси, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Товариство
використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням.
Виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як
процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених
сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і
відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за
підготовкою фінансової звітності. Аналітичні процедури, виконані нами як
процедури оцінки ризиків включали ідентифікацію існування незвичайних операцій
або подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання
додаткових аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплю-вали оцінку
фінансової інформації, зазначеної в фінансовій звітності Товариства.
Аналіз обставин, щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для
оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів
Клієнта та мали прогнозовано призвести до ви-кривлень інформації, зокрема змін в
тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях.
Процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків
дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування
документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Товариства,
пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
Ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум,
коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових
аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової
інформації, зазначеної в звіті про сукупний дохід та в звіті про фінансовий
стан, результати цих процедур відповідають нашим очікуванням і отриманим нами
аудиторським доказам.
У областях, де ми визначали потенціал для значного ризику, ми розширювали наше
аудиторське тестування. Відповідно у інших областях, тестування було значно
меншим.
Опис виявлених ризиків
Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші
питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур. Детальна
інформація щодо значних ризиків висвітлена у розділі "Ключові питання аудиту"
Звіту незалежного аудитора.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема
пов'язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні
прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків
суттєвого викривлення звітності внаслідок шахрайства за допомогою виконання
належних аудиторських процедур у відповідь на ці ризики, а також необхідних
заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході
аудиту. Однак, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків
шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, і управлінський
персонал Товариства.
Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, пов'язаних з порушеннями:
При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення
порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством та недотриманням вимог законодавчих
та нормативних актів, наші процедури, серед іншого, включали наступне:
запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, включаючи отримання та перегляд підтверджувальної документації
стосовно політики та процедур Товариство щодо:
oідентифікації, оцінювання та дотримання вимог законодавчих і нормативних актів,
а також наявність відомостей про будь-які випадки їх порушення;
oвиявлення та реагування на ризики шахрайства та наявність відомостей про будьяке фактичне, підозрюване або передбачуване шахрайство;
oвнутрішні контролі, запроваджені для зменшення ризиків, пов'язаних з
шахрайством або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів
обговорення членами команди із завдання з аудиту, за яких обставин та на
якому етапі фінансова звітність Товариства може бути вразливою щодо суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства, включаючи спосіб вчинення шахрайства. В рамках
такого обговорення ми ідентифікували потенціал для шахрайства у таких сферах:
визнання доходів, нехтування управлінським персоналом заходів контролю;
отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються
до Товариства та складають нормативно - правову основу її діяльності. При цьому
ми приділяли особливу увагу тим законам і нормативним актам, які безпосередньо
впливали на фінансову звітність або які мали фундаментальний вплив на діяльність

Товариства. Ключові закони та нормативні акти, які ми розглядали у цьому
контексті, включали відповідне податкове законодавство.
Дії у відповідь на оцінені ризики:
В результаті виконаних нами процедур з ідентифікації і оцінки ризиків ми не
визначили в якості ключових питань аудиту бідь-які питання, пов'язані з
потенцій-ним ризиком шахрайства або недотриманням вимог законодавчих та
нормативних актів.
Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані ризики, серед іншого, полягали
в наступному:
огляд розкриттiв до фінансової звітності та тестування підтверджувальної
документації для того, щоб оцінити дотримання вимог від-повідних законів і
нормативних актів, розглянутих в цьому розділі;
запит управлінському персоналу та внутрішнім юристам щодо існуючих та
потенційних судових позовів та претензій;
виконання аналітичних процедур для виявлення будь-яких незвичайних або
несподіваних взаємозв'язків, які можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства;
ознайомлення з протоколами засідань тих, кого наділено найвищими
повноваженнями;
тестування відповідності проводок, відображених у головній книзі, та інших
коригувань; оцінка того чи свідчать судження та рішення, зроблені управлінським
персоналом при ви-значенні облікових оцінок, на наявність упередженості;
оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними
або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу.
Ми також повідомили відповідні ідентифіковані закони та нормативні акти,
потенційні ризики шахрайства всім членам команди завдання з аудиту, включаючи
внутрішніх фахівців, і залишалися протягом всього аудиту настороженими щодо
будь-яких ознак шахрайства або недотримання вимог законів і нормативних актів.
Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету
Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фінансової
звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року узгоджений з
додатковим звітом для аудиторського комітету. Ми не виявили жодних фактів
неузгодженості інформації між додатковим звітом для аудиторського комітету та
інформацією зазначеною у Звіті незалежного аудитора.
Надання неаудиторських послуг та незалежність
Ми підтверджуємо, що наскільки знаємо і переконані, ми не надавали Товариству
заборонені законодавством неаудиторські послуги, зазначені у пункті 6 четвертої
частині статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність". Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними по
відношенню до Товариства при проведенні нашого аудиту та здатні вислови-ти
об'єктивну думку про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих
аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового
звітування.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні
аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи
складена фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах відповідно до
застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням
обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в
якій Товариство здійснює свою діяльність.
Ми перевіряли фінансову звітність на основі тестування ефективності
функціонування заходів контролю, докладної (детальної) інформації про операції й
залишки, а також шляхом виконання аналітичних процедур по суті, що виконувались
як процедури оцінювання ризиків.
Рівень тестування, яке ми проводили, ґрунтувався на нашій оцінці ризику того, чи
може бути суттєво викривлена відповідна стаття у фінансовій звітності. У зв'язку
з цим наш аудиторський підхід було зосереджено на тих областях діяльності
Товариства, які вважаються нами значними для результатів діяльності за звітний
період та фінансового стану на 31.12.2020 року.
Ми також проводили детальне тестування операцій і залишків на початок періоду,
де наш аналіз ризику та/або результати наших процедур по суті та аналітичних
процедур дали нам змогу вислови-ти думку щодо послідовності застосовування
облікових політик та нашої думки стосовно суттєвого впливу на фінансову
звітність за поточний період.

Концепція суттєвості застосовувалась нами на всіх етапах здійснення процесу
аудиту, починаючи з етапу укладання договору, а також під час планування
(визначення характеру часу та обсягу аудиторських процедур), виконання аудиту,
а також під час оцінки впливу ідентифікованих викривлень на аудит і впливу
невиправлених викривлень (якщо такі є) на фінансову звітність у цілому.
Базуючись на нашому професійному судженні, меті аудиту, розумінні потреб
користувачів фінансової звітності у фінансовій інформації, а також масштабу
господарської діяльності Товариства ми провели розрахунок абсолютного значення
загального рівня суттєвості беручі за основу найбільш важливі (базові показники)
фінансовій звітності, які характеризують достовірність фінансової звітності, що
підлягає аудиту.
Розмір суттєвості переглядався нами наприкінці аудиту з метою забезпечення її
відповідності і прийнятності проведеному аудиту фінансової звітності.
Значні ризики виникають у більшості аудитів та часто пов'язані із бізнесризиками, які можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслідок
незвичайних операцій, або застосування управлінським персоналом суджень стосовно
статей фінансової звітності, яким властивий високий ступінь невизначеності. У
областях, де ми визначали потенціал для значного ризику, ми розширювали наше
аудиторське тестування. Відповідно у інших областях, тестування було значно
меншим.
Аналітичні процедури, виконані нами як процедури оцінки ризиків включати
ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і
тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур.
Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної в звіті
про сукупний дохід та звіті про фінансовий стан, результати цих процедур відповідають нашим очікуванням і отриманим нами аудиторським доказам.
Узгодженість

Звіту про управління з

фінансовою звітністю

Управлінський персонал несе відповідальність щодо Звіту про управління за 2020
рік. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління
за 2020 рік.
Згідно з Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII, ми повинні узгодити звіт про
управління Товариства за 2020 рік, який складається відповідно до вимог Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999р. № 996-ХІV, з фінансовою звітністю за звітний період. Ми повинні
повідомити про наявність суттєвих викривлень в звіті про управління та їх
характер на підставі виконаної нами роботи. Ми не виявили таких фактів, які
потрібно було б включити до звіту.
На підставі роботи, виконаної в ході нашого аудиту, на нашу думку, Звіт про
управління за 2020 рік складено у всіх суттєвих аспектах у відповідності до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
відповідає вимогам, викладеним в Методичних рекомендаціях зі скла-дання Звіту
про управління, інформація, яка представлена в Звіті затверджених наказом
Міністерства фінансів України 07.12.2018р. № 982, а наведена в ньому інформація
узгоджується з фінансовою звітністю Товариства.
Звіт про корпоративне управління
Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті
401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року
№ 3480-IV зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління.
У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2020 рік. На основі
виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що
змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне
управління відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" містить будь яку невідповідність.
Пункти 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" включають до себе наступну інформацію:
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.
Також, нами була перевірена інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3
статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми

не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:
1. посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив
застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких
частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких
відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту
1, він обґрунтовує причини таких дій;
3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний
опис прийнятих на зборах рішень;
4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за
наявності) За-мовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог
пунктів 5 - 9 цієї частини статті 401 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", підпунктів 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення.
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит
№ п/п Показник
Значення
1
Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи Товариство з
обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит", 23500277
2
Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, дата
включення відомостей до Реєстру, номер в Реєстрі
Свідоцтво Аудиторської палати України про те, що суб'єкт аудиторської діяльності
пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг,
створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та
законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність
Розділ
"Суб'єкти аудиторської діяльності" 24.10.2018, №0791;
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності" 13.12.2018, №0791;
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"
13.12.2018, №0791
Номер бланку №0751, затверджене Рішенням АПУ від 25.01.2018 року №354/3
3
Прізвище, ім'я, по батькові генерального директора
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(Розділ "Аудитори")
Величко Ольга Володимирівна
100092
4
Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(Розділ "Аудитори")
Добромислова Олена Анатоліївна
102229
5
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
6
Фактичне місце розташування
02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф.
95
7
Телефон/ факс
044 565-77-22, 565-99-99
8
E-mail
mail@imona-audit.ua
9
Веб-сайт
www.imona-audit.ua
Відповідно до Договору № 11-01/3 від 11 березня 2021 р. нами було надано послуги
з аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2020р.
Дата початку аудиту - 11 березня 2021 року, дата закінчення аудиту - 16 квітня
2021 року.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора,
є Добромислова Олена Анатоліївна
Від імені ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"
Ключовий партнер з аудиту
Добромислова О.А.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 102229
Генеральний директор
Величко О. В.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 100092
м. Київ 16 квітня 2021 року
Адреса аудитора: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

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 Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні".
2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації разом з описом основних ризиків та
невизначеностей.

